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د کرني تضمدي را بای جنبش کارگرني و همه فعالی نجاتی علداري پایآزاد   
 

١٣٨٨ فروردين ٢۶شنبه چهار                                                                                         یفرهاد شعبان               

   
ی  فروردين علی نجاتی از فعالين سرشناس جنبش کارگری ايران و دبير هئيت مديره سنديکا٢۵روز سه شنبه 

  . مانت از زندان آزاد شدکارگران نيشکر هفت تپه با قيد ض

 در اتی موجبات نگرانی و دلواپسی همه ما فعالين و مدافعان جنبش کارگری ايراندستگيری و زندانی کردن علی نج

 طی اين چهل روز ه فعالين جنبش کارگری در ايرانزندانی کردن علی نجاتی و هم.  را فراهم آوردگذشته روز ۴٠

روز و  از ديهم مورد اعتراض قرار داديم و در محافل کارگری چهره ضد کارگری جمهوری اسالمی را بيشتررا 

 با خيال راحت و بدور از واهمه  نتوانندکمتر از فردا افشاء کرديم، و تا روزی که علی و همه فعالين جنبش کارگری

دستگيری و زندانی شدن به فعاليت در دفاع از هم طبقه هايمان در سنگرهای گوناگون مبارزه ضد سرمايه داری 

  . خواهيم داد ادامه  و افشاگریهادامه دهند، ما نيز بدون وقفه به اين مبارز

و همزمان با آزادی يروز نبايد فراموش کنيم که همين د. استمانت آزاد شده د ضينبايد فراموش کنيم که علی با قاما 

از جمله علی  سنديکای نيشکر هفت تپه  نفر از اعضای هئيت مديره۵دستگاه قضائی رژيم حکم زندان علی نجاتی 

 ی هستيم که ضد کارگری بودنش اظهرالمن  و نبايد فراموش کنيم که ما درگير مبارزه با رژيمنجاتی صادر کرد،

 سنگرهای مبارزه ضد همه در ائی يکپارچهتحميل هرگونه عقب نشينی به او در گروه همبستگی و مبارزه و شمس 

  .سرمايه داريست

   !اما دوستان
ی و امنيت هيچکدام از فعالين جنبش کارگری تضمين شده ، همانطوريکه آزادهنوز تضمين شده نيستآزادی علی 

ادی آز. ل کارگری و وحدت طبقه کارگر در بعدی سراسريستآزادی پايدار آنها در گرو ايجاد تشکلهای مستق. نيست

. به طبقه ائی متحد و متشکل در سازمانهای کارگريستان  کارگر پراکندهمحافل و احادکامل آنها در گرو تبديل شدن 

تعرضات سرمايه داری و ا زمانيکه طبقه کارگر نتواند با يک سوت و در کوتاهترين زمان ممکن در مقابل ت

 قدرت خود را به نمايش بگذارد نه تنها علی بلکه هيچ فعال ديگر جنبش کارگری از آزادی و امنيت کامل شمدافعين

 در گرو ايجاد ست؛ اما تضمين اين حقآنها حق مسلم آزادی و امنيت فعالين جنبش کارگری. برخوردار نخواهد شد

کلهای مستقل کارگری گام تای ايجاد تش بکوشيم با متحد شدنمان در راس.کارگری استمستقل و مبارز تشکلهای 

    .فرصت مناسبی برای نمايش اتحاد و طرح چنين شعارها و مطالباتی استمه اول ماه . برداريم
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