
 

رژیم اسالمی با مواجھھ با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعاالن کارگری و مدافعان آن ھا افزوده 
فشارھا بر شھروندان حامی آن ھا، مبین گام 

خانھ "علیرغم بسیج گسترده نیروھای سرکوب و سازمان ضد کارگری 
این تجمعات با . ی از شھرھا دست بھ تجمع زدند

اقدامات سرکوبگرانھ مربوط بھ تجمعات اول ماه مھ، روزھای 

ھ شدت بیمار، بھ خاطر مھ، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و ھر دو ب
آن ھا با سر . برگزاری جشن اول ماه مھ در شھر خود، و پخش تصاویر آن در شبکھ ھای اجتماعی بھ دادگاه احضار می شوند

  .ھا تعیین شده بود، بالفاصلھ زندانی می شوند

این . سھ ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی

فشار حقوقی بر خانم فرزانھ زیالبی، وکیل مدافع 
فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج 

مالکانی کھ در پی خصوصی . جدید فشارھایی است کھ از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است
کارگران . ران سخت تر از پیش کردندسازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکستھ تر و شرایط کار را برای کارگ

بھ مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طوالنی خود، کھ از حمایت شھروندان تشنھ عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق بھ 
البی در طی این مبارزه طوالنی، کھ اعتصاب کنندگان را چندین بار بھ دادگاه ھا کشاند، خانم زی

وکیل مزبور بھ اتھام مشارکت در تبلیغ علیھ رژیم، تجمع بھ 
این تصمیم . مھ از حرفھ وکالت محروم می شود

وکیل  ٣٣۶ھ شدت مورد اعتراض کارگران ھفت تپھ، سایر وکالی مدافع پرونده ھفت تپھ، و 
دادگستری قرار می گیرد و این وکال در بیانیھ با اعترض بھ این کھ حکم فوق استقالل نھاد وکالت را خدشھ دار کرده، خواستار 

رط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و ھم چنین لغو ھمھ محکومیت ھای آن ھا 

اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھا علیھ خانم فرزانھ زیالبی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر ھفت تپھ را محکوم 

ھم چنین خواھان آزادی بدون قید و . و ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم
  شرط و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی اشان ھستیم؛

للی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای مستقل، حق 

  تشدید سرکوب در ایران

  محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بھ حبس محکوم شدند
رژیم اسالمی با مواجھھ با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعاالن کارگری و مدافعان آن ھا افزوده 

فشارھا بر شھروندان حامی آن ھا، مبین گام افزایش دستگیری فعاالن کارگری بھ بھانھ ھای واھی و نیز افزایش انواع 
  .جدیدی در سرکوب جنبش ھای اجتماعی رو بھ رشد است

علیرغم بسیج گسترده نیروھای سرکوب و سازمان ضد کارگری . نمونھ بارزی از این امر است
ی از شھرھا دست بھ تجمع زدند، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخ

اقدامات سرکوبگرانھ مربوط بھ تجمعات اول ماه مھ، روزھای . حملھ پلیس مواجھ شدند کھ بھ دستگیری چندین نفر منجر شد

مھ، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و ھر دو ب
برگزاری جشن اول ماه مھ در شھر خود، و پخش تصاویر آن در شبکھ ھای اجتماعی بھ دادگاه احضار می شوند

ھا تعیین شده بود، بالفاصلھ زندانی می شوند نأباز زدن از پرداخت وثیقھ مالی ای کھ برای 

سھ ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی: صادر می شودمھ برای آن ھا احکام زندان 
  .احکام قابل تبدیل شدن بھ جزای نقدی اند

فشار حقوقی بر خانم فرزانھ زیالبی، وکیل مدافع . عالوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند
فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج . ارز آن استکارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ، نمونھ ب

جدید فشارھایی است کھ از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است
سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکستھ تر و شرایط کار را برای کارگ

بھ مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طوالنی خود، کھ از حمایت شھروندان تشنھ عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق بھ 
در طی این مبارزه طوالنی، کھ اعتصاب کنندگان را چندین بار بھ دادگاه ھا کشاند، خانم زی. خلع ید از صاجب مجتمع شدند

وکیل مزبور بھ اتھام مشارکت در تبلیغ علیھ رژیم، تجمع بھ . وکیل مدافع آن ھا بھ طور خستگی ناپذیری از آن ھا دفاع کرد
مھ از حرفھ وکالت محروم می شود ١٣قصد اقدام علیھ امنیت ملی، و توھین بھ رھبر، بھ دستور مقامات قضایی از 

ھ شدت مورد اعتراض کارگران ھفت تپھ، سایر وکالی مدافع پرونده ھفت تپھ، و خودسرانھ علیھ خانم زیالبی ب
دادگستری قرار می گیرد و این وکال در بیانیھ با اعترض بھ این کھ حکم فوق استقالل نھاد وکالت را خدشھ دار کرده، خواستار 

رط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و ھم چنین لغو ھمھ محکومیت ھای آن ھا خواھان آزادی بدون قید و ش

اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھا علیھ خانم فرزانھ زیالبی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر ھفت تپھ را محکوم 
  می کنیم و خواھان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی ھستیم؛

و ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم
شرط و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی اشان ھستیم؛

للی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای مستقل، حق از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین الم
 .برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد
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تشدید سرکوب در ایران

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بھ حبس محکوم شدند

رژیم اسالمی با مواجھھ با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعاالن کارگری و مدافعان آن ھا افزوده 
افزایش دستگیری فعاالن کارگری بھ بھانھ ھای واھی و نیز افزایش انواع . است

جدیدی در سرکوب جنبش ھای اجتماعی رو بھ رشد است

نمونھ بارزی از این امر است ٢٠٢١اول ماه مھ 
، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخ"کارگر

حملھ پلیس مواجھ شدند کھ بھ دستگیری چندین نفر منجر شد
  .بعد نیز ادامھ داشت

مھ، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و ھر دو ب ١۵متعاقبا در تاریخ 
برگزاری جشن اول ماه مھ در شھر خود، و پخش تصاویر آن در شبکھ ھای اجتماعی بھ دادگاه احضار می شوند

باز زدن از پرداخت وثیقھ مالی ای کھ برای 

مھ برای آن ھا احکام زندان  ٢٧در تاریخ 
احکام قابل تبدیل شدن بھ جزای نقدی اند

عالوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند
کارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ، نمونھ ب

جدید فشارھایی است کھ از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است
سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکستھ تر و شرایط کار را برای کارگ

بھ مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طوالنی خود، کھ از حمایت شھروندان تشنھ عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق بھ 
خلع ید از صاجب مجتمع شدند

وکیل مدافع آن ھا بھ طور خستگی ناپذیری از آن ھا دفاع کرد
قصد اقدام علیھ امنیت ملی، و توھین بھ رھبر، بھ دستور مقامات قضایی از 

خودسرانھ علیھ خانم زیالبی ب
دادگستری قرار می گیرد و این وکال در بیانیھ با اعترض بھ این کھ حکم فوق استقالل نھاد وکالت را خدشھ دار کرده، خواستار 

  .لغو فوری آن می شوند 

  :ما سندیکاھا

خواھان آزادی بدون قید و ش -
  ھستیم؛

اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھا علیھ خانم فرزانھ زیالبی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر ھفت تپھ را محکوم  -
می کنیم و خواھان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی ھستیم؛

و ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیمخواھان لغ -
شرط و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی اشان ھستیم؛

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین الم -
برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد
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