سخن سال نو

برای من ،به عنوان فعالی که سال ھا در راه احقاق حقوق ھمکاران خود در شرکت واحد اتوبوسرانی
تھران و سنديکای کارگران شرکت واحد تالش کرده ام ،موجب اندوه است که نوروز امسال را دور
از وطنم و ھمکاران و ھمراھانم در اين تالش و خويشان و عزيزانم در ايران می گذرانم.
چنان که پيش از اين شرح داده ام شرايط بسيار دشوار ادامه فعاليت در ايران و دورنمای اقدامات غير
قانونی مقام ھای امنيتی که ،عمال امکان ادامه زندگی در ايران را از من سلب می کرد ،سبب شد تا
ايران را ترک کنم و تالش ھای خود را در شرايطی تازه ادامه دھم.
اکنون الزم می دانم با بھره گيری از اين فرصت برای تبريک فرارسيدن سال نو و بھار به ھمه
دوستان و عزيزانی که يار و ياور من بوده اند و به ويژه به کارگران عزيز بار ديگر اعالم کنم که به
عنوان زبانی برای بازگويی وضعيتی که بر کارگران ايران می گذرد ،ھمچنان به تالش خود ادامه
خواھم داد.
متاسفانه چند ھفته پيش  ،ھنگامی که برای شرح خروج خود از ايران با يکی از رسانه ھا يعنی
تلويزيون رھا گفت و گو کردم ،توضيحات اين رسانه پس از گفت و گوی من اين تصور را ايجاد
کرد که من برای ادامه فعاليت به يک گروه يا تشکيالت خاص پيوسته ام .از اين رو ضروری می
دانم يادآور شوم ،مطالبی که پيرامون پيوستن اين جانب به تشکيالت وابسته به اين تلويزيون و صاحب
امتياز آن به عنوان يک سازمان سياسی منتشر شد ،از نظر شخص من نتيجه ی سوءتفاھم در طی
گفت و گو ھای مربوط به مصاحبه بوده است  .ھمچنين تاکيد می کنم که من ھيچ گونه وابستگی و
پيوستگی به ھيچ حزب و تشکيالت سياسی و رسانه ای ندارم .
پيش رو سالی باشد برای سخن گفتن بيشتر پيرامون آينده جنبش کارگران و زحمتکشان
اميدوارم ِ
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ايران و نقش و تاثير گذاری سنديکاھا و ديگر تشکل ھای کارگری آزاد  ،مستقل و دموکراتيک از
جمله تشکيل فدراسيون ھای دموکراتيک سراسری کارگران و سھمی که در تقويت جنبش آزادی و
عدالت خواھی مردم ايران دارد.
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