نامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه و شروط اتحادیه آزاد

"نان کار آزادی ،نه به شکنجه"
رضا مقدم – شنبه  ١٥دیماه ١٣٩٧
نامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه طی کمتر از دو روز بر موضوعات بحث صحنه سیاسی ایران تاثیر ماندگاری گذاشت و پایه
های ی.ک کمپی..ن ب.زرگ در داخ.ل و خ.ارج از کش.ور علی..ه چه.ل س.ال ش.کنجه در زن..دان ه.ای رژی.م اس.لمی را بنی..ان گذاش..ت.
اسماعیل بخشی با طرح "نان کار آزادی  ،اداره شورایی" مرزهای هویت جنبش مستقل کارگری ای..ران را ارتق..ا داد" .ن..ان ک..ار
آزادی" بس..رعت در جنبش..های زن..ان و دانش..جویی م..ورد اس..تقبال ق..رار گرف..ت و زمین..ه اتح..اد ک..ارگران ،معلم..ان ،دانش..جویان،
زنان ،پرستاران و دیگر اقشار تحت ستم را برای برپایی یک جنبش میلیونی برای جایگزینی با رژیم اسلمی را فراهم ساخت.
حال اسماعیل بخشی با نامه اش علیه شکنجه جنبش مستقل کارگری ایران را جل.وی ص.ف مب..ارزه ب..رای آزادی بی.ان و اندیش..ه،
حق تشکل ،اعتصاب ،وعلیه بازداشت ،زندان ،شکنجه و اعدام قرار داد .جنبش مستقل کارگری ایران ب..ا حم..ایت کام..ل از ن..امه
اسماعیل بخشی می کوشد حول "نان کار آزادی ،نه به ش.کنجه" حرک.تی را س.ازمان ده..د ت.ا ریش.ه ش.کنجه و ش.کنجه گ.ر را در
ایران برای همیشه بخشکاند.
نامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه بار دیگر نشان داد که وی تسلیم شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی نشده بود تا از قول او
پایان اعتصاب کارگران هفت تپه را اعلم کنند ،وگرنه برای خاتمه اعتص.اب ک..ارگران هف.ت تپ..ه نی.از ب..ه اتح..ادیه آزاد و جعف.ر
عظیم زاده نبود .بعد از دو رسوایی بزرگ دفاع از سندیکا سازی نهادهای امنیتی در شرکت واحد و کم..ک ب..ه خ..اتمه اعتص.اب
کارگران هفت تپه ،اکنون اتحادیه آزاد به مقابله با نامه تکان دهنده اسماعیل بخشی علی..ه ش.کنجه برخاس..ته اس..ت .ن..امه اس..ماعیل
بخش..ی ه..م م..رد ه..زار چه..ره هف..ت تپ..ه و ه..م ش..اپور احس..انی راد از ره..بران اتح..ادیه آزاد را ب..ه تقل ان..داخت ت..ا ب..ا مض..مونی
مش..ترک و تح..ت ل..وای دلس..وزی ب..رای خواس..تهای ک..ارگری در راه مب..ارزه جنب..ش مس..تقل ک..ارگری ای..ران علی..ه ش..کنجه س..نگ
اندازی کنند.
شاپور احسانی راد نوشته است" :شجاعت ایشان در افشای شکنجه و دعوت وزیر اطلع.ات ب.ه من.اظره زم.انی ب.رای ک.ارگران
هفت خیر دارد که با اعلم برائت از شورای اسلمی کار خواهان تحریم آن میشد و دین خود را به کارگران می پرداخت ت..ا از
منافع ،مصالح و مطالبات کارگران دفاع کند ،این نامه مبارزات حق طلبانه کارگران را در حد یک مسئله شخصی تقلی..ل میده..د
چون هیچگونه اشاره ایی به مشقات و مصائب ،سرکوب و همچنین مطالب..ات ب..ه ح..ق ک..ارگران ک..ه در ای..ن م..دت ب..ر س.ر آنه..ا و
خانواده هایشان توسط حکومت روا شده است ،نشده است".
ای..ن ش.اپور احس.انی راد ک..ه خواه.ان اعلم ب.رائت اس.ماعیل بخش.ی از ش.ورای اس..لمی اس.ت چ.را از پروی..ن محم..دی ک.ه س.الها
نماین..ده ش..ورای اس..لمی کارخ..انه ص..نایع فل..زی ای..ران و همزم..ان از ره..بران اتح..ادیه آزاد ب..ود ،اعلم ب..رائت نخواس..ت .هنگ..ام
سندیکا سازی نهادهای امنیتی برای کارگران شرکت واحد ،پروین محمدی نه تنها ناچار شد فاش کن..د ک..ه س..الها نماین..ده ش..ورای
اسلمی بوده بلکه از اینکه بعنوان نماینده شورای اسلمی برای کمپین اضافه دستمزد اتحادیه آزاد امضا جمع کرده بخ..ود بالی..د.
ش.اپور احس.انی راد ،جعف.ر عظی.م زاده و اتح.ادیه آزادش.ان چ.را از پروی.ن محم..دی نم.ی خواهن..د ک.ه از ش.ورای اس.لمی ب.رائت
بجوید.
مخ..الفت ش..اپور احس..انی راد ب..ا ن..امه اس..ماعیل بخش..ی در راس..تای مق..ابله اتح..ادیه آزاد و جعف..ر عظی..م زاده علی..ه جنب..ش مس..تقل
کارگری است .اتحادیه آزاد ه.ر روز بیش..تر اثب.ات م.ی کن..د ک.ه ب.ه جنب.ش مس.تقل ک.ارگری تعل.ق ن..دارد .جنب.ش مس.تقل ک.ارگری
ایران با خواست رو به گسترش "نان کار آزادی" با پسوندهای مختلف میرود تا یک جنبش میلی.ونی علی.ه آلترناتیوه.ای س.لطنتی
و جمهوریهای لیبرالی سازمان دهد ت.ا دیگ.ر مب.ارزات ،م.رارت ه.ا و ش.کنجه ه.ایی ک..ه متمح..ل میش..ود در کیس..ه نیروه..ای ض.د
کارگری ،مانند آنچه در سال  ٥٧روی داد ،نریزد.

