
 احضار بهزاد سهرابی را محکوم می کنیم
 

 2006 بهزاد سهرابی از فعاالن کارگری و سخنگوی کمیتۀ برگزاری مراسم اول ماه مه               6/3/85روز شنبه   
 .در سنندج از سوی ادارۀ اطالعات سنندج احضار شد و به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت

چون احضارها و دستگیری های دیگـر فعـاالن کـارگری           بی تردید، انگیزۀ احضار بهزاد سهرابی نیز هم       
.  و مبارزۀ حق طلبانه برای احقاق حقوق پایمال شدۀ کـارگران اسـت             بازداشتن آنان از فعالیت کارگری    

 کـه فقـط در      ار و دستگیری و حبس و حتی کشتار کـارگران         اما پرسش این است که آیا این همه احض        
 را از فعالیت و مبـارزه بـازدارد؟ پاسـخ ایـن             کارگران ه است همین دوسه سال اخیر انجام گرفته توانست      

به عبارت دیگر، جنبش کارگری و در رأس آن فعاالن کـارگری در اثـر               . پرسش بدون شک منفی است    
. الیت و مبارزۀ خود ادامـه داده اسـت         بلکه مصمم تر از پیش به فع        سرکوب ها نه تنها عقب ننشسته      این

 گیری کافی است که جمهوری اسالمی و سازمان های امنیتی و انتظـامی            همین یک نکته برای این نتیجه       
جمهوری اسـالمی بایـد حـق       .  ندارند  آن راهی جز به رسمیت شناختن حق و حقوق کارگران          و اداری 

جمهوری اسالمی باید حق کارگران را بـرای اعتصـاب بـه            . کارگران را برای تشکل به رسمیت بشناسد      
اسالمی باید حق کارگران بیکار را برای برخـورداری از کـار بـه رسـمیت                جمهوری  . رسمیت بشناسد 

. جمهوری اسالمی باید حق کارگران را برای خواست افزایش دسـتمزد بـه رسـمیت بشناسـد                . بشناسد
. جمهوری اسالمی باید حق کارگران را برای استخدام دائم و تأمین امنیت شغلی بـه رسـمیت بشناسـد                  

 .        ارگران را برای فعالیت کارگری به رسمیت بشناسدجمهوری اسالمی باید حق ک
وتا دسـت یـابی بـه حقوقشـان از پـای      کارگران ایران جانشان از بی حقوقی مطلق به لب رسیده است    

 . شناختن حقوق کارگران نداردو جمهوری اسالمی نیزچاره ای جز به رسمیت نخواهند نشست 
 کارگران را به مبارزۀ پیگیـر بـرای پایـان دادن بـه هرگونـه                احضار بهزاد سهرابی را محکوم می کنیم و       

 .احضار، تهدید و بازداشت فعاالن کارگری فرا می خوانیم
 

 کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
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