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 ضرب و جرح و بازداشت؛ هدیه به کارگران ایران

صدها کارگر و فعال کارگری مقابل( اول ماه مه)اردیبهشت  11به دنبال فراخوان چند تشکل مستقل کارگری روز 

تجمع کنندگان شعار. گروهی از معلمان و دانشجویان نیز به این تجمع پیوستند. مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

کارگر، معلم، دانشجو،"و " نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست"، "این همه اختالسگر، زندانه سهم کارگر: "می دادند

".اتحاد اتحاد

هنوز ساعتی از این گردهمایی اعتراضی نگذشته بود که ماموران انتظامی و امنیتی به جمعیت یورش بردند و به

به گفته ی شاهدان که در فضای مجازی منعکس شده است، حمله ی. ضرب و جرح و بازداشت معترضان پرداختند

در این یورش. آنها حتی زنان و مردان مسن را نیز به شدت کتک می زدند. ماموران بسیار خشن و بی رحمانه بود

ده ها تن از تجمع کنندگان از جمله رضا شهابی ، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصالغی،

بازداشت شدند و تا این ساعت خبری از آزادی آنها نیست... سیدرسول طالب مقدم و  .

***

در بسیاری از کشورها کارگران به خیابان می آیند و. روز جهانی کارگر است( اردیبهشت 11)اول ماه مه 

میزان و کیفیت برگزاری مراسم این روز در هر جامعه ای به درجه ی. خواست های خود را فریاد می زنند

جایی که این مراسم ممنوع یا سرکوب می شود آزادی بیان وجود. برخورداری آن جامعه از آزادی بیان بستگی دارد

نمونه ای از آن را روز گذشته در تجمع کارگران و فعاالن کارگری در مقابل مجلس شورای اسالمی مشاهده. ندارد

کارگرانی که روزگارشان در فاصله ای بسیار از خط فقر می گذرد، مقابل یک نهاد حکومتی تجمع کردند تا به. کردیم

مدنی ترین شکل اعتراض و خواست های خود را بیان کنند؛ اما پاسخ آنها با باتوم و مشت و لگد و دستبند و بازداشت

این برخورد غریبی نیست بارها وبارها و در هر اعتراض! هدیه ی دولت به کارگران در روز کارگر: داده شد

مشاهده شده است؛ نه فقط هنگام اعتراض برای بهتر شدن شرایط زندگی که در بدیهی ترین امور مانند درخواست

آخر کارگرانی که برای گرفتن سه ماه حقوق معوقه شان ناچارند یک ماه کف خیابان. دستمزدهای عقب افتاده نیز

این وضعیت منحصر به کارگران نیست و شامل! فریاد بزنند، چه حق اعتراضی برای بهتر شدن زندگی دارند؟

همین چند روز پیش بود که سه نویسنده را برای نوشتن کتاب و انتشار. همه ی معترضان از هر قشر و گروه می شود

نشریه ی داخلی محاکمه کردند، کمی پیش تر از آن معلمان معترض را زدند و بستند و به زندان انداختند، دانشجویان

و دیروز هنگام برگزاری تجمع اعتراضی کارگران، پس از کتک زدن آنها، بیش از. . . روزنامه نگاران را . . . را 

این جامعه از چه راه دیگری بگوید که اعتراض حق اوست؛ دیگر به چه زبانی باید. سی تن را بازداشت کردند

 !بگوید که آزادی بیان می خواهد؛ به چه زبان؟

https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-kanoon-nevisandegane-iran-857199194364867/?__tn__=kC-R&eid=ARAg22fUpoNaL5P5XhPjuD3KhsmICvekmNtWFHQ9ppA7UmhjvcQtJ9DKRgDK9IN5SpLs6T7k5KWDuHxN&hc_ref=ARQbJsGBu15aLk4PUMgBqj6BULzwyX0lJlNz0OupiIuo7faBCb9z_Exr6q5FTI6fKeo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD-oB8bWsyA8I_VshQrTF78cKdTjD7KjRCSdyrTv4A1Mb27Hb9bHhHeVZei8QcPsBm4HUVZnJsujSiwAHa4fAozGTZ3Evv0-q0_NnEYj9Q4dRV9x8fgNMUD9qQhOTN9dWxIcbai6n6vOZcmTGAqx4iOUbsUV5W_5qjQSDvcJDkDvVUR1KP4yeu6tlSLc6TJ1YphyQlhaupJ_InX3VPACISA6tYoEYyS25nw1jzJfuITyUuEjPaIq-QDJjw7nOHIoLgJBSk3F-fXM4xyUjZ2V83Xy16URg1x3uHTN3Z-AXj3Ce5zSYAoBINT3M2LU4Zl7ivBF_RGuulFIDYl0E5pmBmnebdQUeDI6yhfLcBxYgHpdkQYdHqtI-lb
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