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روزی نیست که  عوامل کارگزارشکنند، ما حکومت می ی جامعهمردم که برحیات  نظامی

امروز سیمای . با رنج و تعب روبرو نسازندرا ای  بند نکشانند و خانواده بهپیر و جوان را 

رسانده بود برای دیدن فرزند زندانی به تهران  کرمانرکوینگران مادری که خود را از 

بهنام ، نگراناین حکومت فرزند آن مادر. یده شدهای مجازی بارها پخش و د سطح شبکهدر

شكنجه داده  و آزار اش، به جرم باور و عقیده ،درون زندان در شن،روز رو را یمحجوب

به کسی همچون دیگر جنایات شان تا جایی که در زندان به کما رفت و جانسپرد، 

 !دنده نیزحساب پس نمی

گر، در شرایط کرونایی از زندانی به زندان دیهم ترین زن زندانی را  زینب جاللیان قدیمی

دختر وزیر  ،سومین مرخصی شبنم نعمت زادهشرایط اما همزمان . ندکن جا می منتقل و جابه

شبنم نعمت . آورند عمومی از زندان اوین را فراهم میسابق، قاچاقچی و محکتر داروهای 

یکی به ارزش یک میلیارد و  ،ار داروتکفساد اقتصادی و قاچاق و اح ی زاده با دو پرونده

سال حکم زندان به  ۰۲با  ،میلیارد تومانمیلیون تومان و دیگری به ارزش پنج  ۰۲۲

، یکبار اعزام به بیمارستان با پایان حبس خود حتی برای دائمی آتنااما  ،رود میمرخصی 

 .    اند اند و سنگ را بسته سگ را گشاده  این ابلهان. از زندان خارج نشده است هم

فرزندن کارگرانیم،  »دادن شعار ؛ دانشجویانی که به جرم سرپشت احضار احضار

رانه و وحشت آفرینی به با تهاجم کورکودر این جا و آن جا امروز  «مانیم کنارشان می

 .شوند زندانی می دستگیر و، ها در خیابانمنازل و 
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قایان آ ،شرکت واحدکارگران سندیکای  ی ، فعاالن بازنشستهییشرایط سهمناک کرونادر

دادسرای اوین، به پلیس  ۰ ی شعبه ی یه، با ابالغداود رضوی، عطا باباخانی وعلی قربانیان

 . ندشو میامنیت احضار 

آور، حکومت اینبار  ی اعمال فشار و بازداشت و احضارهای غیر قانونی و شرم ادامهدر

با وجود بیماری ، که ی سندیکای نیشکرهفت تپه بازنشسته ،نجاتی علی                سراغ 

های آینده را در آرامش و  باید سال میاش  گواهی پزشکیجراحی قلب باز و بنا برعمل و 

ای که پیشتر  اش را مسدود و در رابطه با پرونده رفته حساب بانکی، آسایش زندگی کند

 . اند ی تحمل پنج سال حبس احضار کردهمختومه اعالم شده، وی را مجدداً برا

ی قتِل بهنام محجوبی که با وجود بیماری و تأکید پزشکی بر آزادی وی  با توجه به فاجعه

تماس با علی از زندان که با ممانعت مسئولین حکومت، منجر به کشته شدن او شد، اکنون 

ی توحش و آدمی  سال زندان، نشانه ۵نجاتی از جانب اجرای احکام، برای اجرای حکم 

خواری این نظام اسالمی است که به وضوح قصد جان فعالین و زندانیان سیاسی را در این 

  .شرایط بحران کرونایی دارد

، به ، به تأئید پزشکی قانونی اهوازعلی نجاتیبه دلیل تشدید بیماری و حاد بودن وضعیت 

 ی مستمر و روزانه ی باید تحت معالجهویژه درشرایط حاد کرونایی جنوب کشور، او 

  .اشدپزشکی و امور درمانی بیمارستانی ب

که  ی کارگری، در حالی ز دیگر سو و برای افزایش فشار بر این فعال بازنشستها

یابد، مأموران زندان اوین در تماس  های درمان و دارو به طور روزانه افزایش می هزینه

با علی نجاتی، او را تهدید کردند كه درصورت عدم حضور دراین مرحله، حساب 

طرف زندان اوین ز این تماس، حساب بانکی او ازااش مسدود خواهد شد و مدتی بعد  بانکی

 ی های به عمل آمده درشعبه که با پیگیری ست حالیاین درچنانکه اشاره شد . مسدود نمودند

علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط  ی یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده

 .اعالم شده بود مختومه به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبالً 

رضا امثال  ، تشویقشرکاء اسدبیگی و با تبانی آشکار درکه دزدان سر گردنه درهفت تپه 

دولت روحانی و معاون دزد او مقامات و شورای اسالمی کار، تحت حمایت  رخشان

انبارهای شکر قاضی مرگ،  ،در معیت دستگاه قضایی ابراهیم رئیسی ،اسحاق جهانگیری

تا با ارز خارجی ،دربازار کنند  خالی می آن سامان کارگرانابر چشمان بر هفت تپه را در

اعتراض اعتصاب وان سراغ سازمانگر.بعنوان شکر وارداتی به مصرف کننده برسانند

کنند، تا  بازنشستگی علی نجاتی را خالی می حساب جاری دوران حاال،افتند هفت تپه می

قطع گردد  ،گذار سندیکای نیشکرهفت تپه هی مصرفی این پایداروها ،ی مالی بدلیل مضیقه

ی غیر انسانی آزار یادآور کالم سعدی  این شیوه. را با مرگ تدریجی روبرو گردانند و او

 «آدمیان مردم آزار گاوان و خران بار بردار، به ز»: شیرین سخن است که

م ست و دزدی، ذات نظا دزدی ی نظام ضد کارگری جمهوری اسالمی، عمود خیمهستون و

داران و مالکانی  های تولیدی آنان به نفع سرمایه داری، دزدی از کارگران و ارزش سرمایه



ی ابزارهای  با همهاین نظام هاست که  سال. شان از بنیان غصبی و دزدی است که مالکیت

، غیرهاعم ازبازنشسته واستثمار و بهره کشی غیرانسانی کارگران  برای سرکوبگری

 بسیاری از. نموده است بیکار ،را از کار ها تن ، میلیوندههی کشیزندگی آنان را به تبا

ی کارگر ایران امروز در  تا جایی که طبقه  حقوق اجتماعی خود محروم کرده را از ها آن

 .دنکن زندگی میزیر خط فقر مطلق فرسایی  شرایط بسیار سخت و طاقت

ی علی  و زندگی سازنده باید فریاد برآورد که نظام اینک جان ارزنده یبی هیچ اغماض

ی سنگین فعالیت سندیکایی را برای کارگران با  خواهد هزینه می. نجاتی را هدف گرفته

های اردوی کار و زحمتکشان ایران است که متحد و  بر تمامی الیه. تنبیه او نشان دهد

 وراننی کارگری و سندیکایی حمایت کرده و بساط آزار جا صدا از این فعال بازنشسته یک

و دیگر درنده خوی حکومت اسالمی را برچینیم و مانع از آسیب رساندن به علی نجاتی 

علی نجاتی، به حکومت را با اتحاد و پشتیبانی ازی  این توطئه. باشیمفعاالن کارگری 

ی  اش، حاصل اندوخته بانکی  عنوان نماد کارگر مقاوم و سازمانده که اینک با بستن حساب

 .اند، در هم بشکنیم ه غارت بردهیر بازنشستگان بعمرش را نیز مانند سا

تقویت صف  اتحاد و گرو ردیم اجتماعی به سامان رساندن زندگی این نیروی عظ

ی همگام با  در انجام این راه و مبارزه. های کشوراست شکستن قفل زندان برای همگرایی

اوم وضع نابسامان و مدافعان تدی  ی رنج و کار جامعه، باید همه مردم ایران، خاصه طبقه

آیند،  ی موجود را در هر لباسی که هستند و با هر توجیهی که به میدان می تخریب کننده

 . رسوا نمود و به منتهی الیه جامعه راند

روز، همچون کف دست برای مردم ما امروز روشن شده است که تنها راه بیش ازهر

 !کف خیابان استرهایی از فقر و نداری، از نکبت و سیاهی، فریاد در 
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