
و ضرورت گسترش پشتيبانی   مجدد فعالين کارگر پرونده سقز  محاکمه
 از آنها در خارج کشور 

  فرهاد شعبانی 
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یکبار دیگر به و برهان دیوارگر  محسن حکيمیجالل حسينی، محمد عبدی پور، 

 تبدیل نترنتیی و سایتهای ابرگزاریهای داخلی و خارجیموضوع گزارش برخی از خ

  . شد

 ٦١٠ بر اساس ماده ، آنهاپروندهاین وکيل مدافع " محمد شریف"بنا به گفته 

مورد تبانی جهت ارتكاب جرم  عنوان اجتماع وتحت قانون مجازات اسالمی   

  .محاکمه قرار خواهند گرفت

ب  اسالمی به این کارگران منتسمهوری هر اتهامی که جباید گفته شود" مقدمتا

 اما بحث . عيت نداردور، چرا که خود این رژیم مشوجاهت قانونی نداردهيچ کند 

 و دستگاه  جمهوری اسالمی چانه زدن با سران این رژیم ضد کارگریبر سر

مشروعيت و یا عدم مشروعيت آن نيست، موضوع این است  در باره قضائی اش

ه قضائی جمهوری اسالمی محاکمه مجدد این چه اتفاقی افتاده که دستگا

 در  در رابطه با پرونده این کارگران رژیمی که.کارگران را به جریان انداخته است

وادار به در سطح داخلی و بين المللی مقابل اعتراضاتی متشکل و همبسته 

، و آنچنان اجماعی در محافل کارگری در سطح بين المللی دعقب نشينی ش

 در چه شده کهاحکام صادره عليه آنها لغو کرد،   که گرفتعليه آن شکل 

   مجدد آنها را به جریان می اندازد؟ه ممقطعی دیگر محاک

تا آنجائيکه به اوضاع . اصل قضيه را باید در پاسخ به این سئوال جستجو کرد

داخلی برمی گردد، علی رغم عربده کشی و عوامفریبی سران جمهوری 

جنبش کارگری، جنبش . دمی گسترش یافته استاسالمی موج اعتراضات مر

 سيستان و جوئی، جنبش انقالبی کردستان، آذربایجان وزنان، جنبش دانش

بلوچستان کانونهای بالفعل مبارزه عليه رژیم هستند، جمهوری اسالمی هر 

  .بحرانی را از سر بگذراند، فایق آمدن بر این اعتراضات معجزاتی بيش نخواهد بود

لمللی اما جمهوری اسالمی با دو نوع فشار روبروست، فشاری از در بعد بين ا

جانب دولتها برای وادار کردنش به سازش در پرونده هسته ای و فشاری از جانب 



 مدافع حقوق بشر برای برسميت کلهای کارگری و سازمانهایسازمانها و تش

  .شنناسی حقوق صنفی کارگران و رعایت حقوق بشر

که  بقاء های بين المللی خواهان تضمينجمهوری اسالمی از همان آغاز تنش

 و سکوت نهادهای بين المللی  )کلمه رمز اجازه سرکوب مبارزات داخلی است (

و چانه زنی به درازا کشيده شدن این مذاکرات . بوده استدر مقابل جنایتهایش 

ها و بی اعتباری دولت  امتياز دهی و امتياز گيری دولتبر سر مسئله هسته ای،

( ی برای این کشور در شمال افریقا یدآمریکا در خاورميانه و پيدایش مشکالت جد

) تصرف بسياری از شهرهای مهم سومالی توسط اسالمگرایان این کشور 

برگهائی است که رژیم ميخواهد بعنوان ابزاری جهت ضمانتی برای بقاء و گرفتن 

  . بهره گيرداز آنها ران حکم سرکوب اعتراضات داخلی در ای

 رابطه و پيوندی  واما این توهمی بيش نيست، هرچند که عده ای پيدا شوند

مابين مبارزات داخل عليه رژیم و تنشهای بين المللی ایجاد کنند، اما سرنوشت 

این تغيير توازن قوا در داخل بود که .  یکسان نيستها واهداف آنهااین جدال

  و وادارش کند در آورد جمهوری اسالمی را به تحرکعليهافکار عمومی توانست 

   .بدهدتن به سازش با این کارگران 

بر نه بر پایه عقب نشينی جنبش در داخل، بلکه بنابراین جمهوری اسالمی 

مادگی آمبنای چراغ سبزهائی که از جابب طرفهای درگير در قضيه هسته ای و 

سنو سخنگوی رئيس جمهور آمریکا به سخنان تونی ا ( آمریکا برای مذاکره با آن

 این ه و محاکمرا گسترش دادهمردمی   اعتراضاتمبارزات و سرکوب )رجوع کنيد

 در شعبه ای دیگر را از سرگيری آنعلی رغم لغو آن در یک دادگاه و کارگران را 

   .کرده استآغاز 

 و اهرم مبارزات توده ای در داخل با تکيه بر دوبرماست که در چنين شرایطی 

همچنانکه در دوره قبل حمایت نهاد ها و تشکلهای کارگری در سطح بين المللی 

 از اجرای این احکام  نيزدن به اعتراضاتی در خارج از کشورتوانستيم با دامن ز

  .جلوگيری کنيم

  

  



  

 


