حکم احضاريه جديد علی نجاتی
چھره شناخته شده سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه را بايد در
تاريخ قضاوت ايران ،به نام صادر کننده اش به "ثبت " رساند!
اميرجواھری لنگرودی
چھارشنبه  ٣آبان  ١٣٩١برابر با  ٢۴اکتبر ٢٠١٢

علی نجاتی چھره شناخته شده جنبش کارگری وعضو ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه
،کارگری که بارھا طعم تلخ محاکمه وغيابا با وجود داشتن بيست وپنج سال سابقه ی کاری،طعم تلخ
اخراج ازکارراکشيده وبه زندان افتاده است.دوراخيربازداشتش درزندان،خبر ناراحتی قلبی اش،عدم
دسترسی به دکترومداوا درزندان،نگرانی خيل عظيم ياران پرشمارش درداخل وخارج ازکشور را
برانگيخت وسرانجام دربرابر حمايت ھای وسيع و گسترده درسطح جھان ازاواز جمله:تحرکات نھاد
ھای ھمبستگی باجنبش کارگری درخارج ازکشور،فعاالن اتحاد بين المللی در دفاع ازحقوق کارگران،
سايرمدافعين حقوق کارگران و نامه ھای "فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايي ،کشاورزی و
خدماتی" و "کنفدراسيون بين المللی اتحاديهھای کارگری" درشکايت نامه خود ازجمھوری اسالمی
ازدبيرکل سازمان بين المللی کار خواستندتا اين سازمان درباالترين سطح برای اطمينان يافتن از
سالمتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند.سرانجام کارش به بيمارستان وبستری شدن  ،عمل جرايی و
آزادی انجاميد
من بعنوان فعال عرصه کارو کارگری که بشکل روتين روزشمار جنبش کارگری وفعل وانفعاالت آنرا
دنبال می کنم  .ازيک سو خبر ازادی علی نجاتی بغايت خوشحالم ساخت وازسوی ديگر دراندک زمان
پس ازآزادی،خبر ابالغ احضاريه جديدکه او را مجبور نمود روزشنبه ٢٩مھر ماه،درشعبه اول دادياری
دادگستری شھرستان شوش حاضرگردد ومورد بازجويی قرارگيرد،برايم تعجب انگيزونگرانی آوربود.
عجيب آنکه طبق خبرھای دريافتی و گفتگوی بس خودمانی و صميمی علی نجاتی با "راديو ندا"* در
شعبه اول دادياری دادگستری شھرستان شوش به ايشان می گويند " :شما براساس مستندات سی دی ايی
که برروی پرونده ھمسرتان است سال گذشته به کردستان رفته ودرآنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی
و تحريک کننده »دايه دايه وقت جنگه« لری را خواندهايد ".علی نجاتی به دفاع از خود می پردازد و با
بيانی شيرين ياد آور می گردد ":ما در يک جمع بزرگ خانوادگی حضور داشتيم و در چنين جمعھايی
طبيعی است که آدمھا صحبت بکنند يا آواز و ترانه ھای محلی و فورکلوريک خوانده می شود و من نيز
آھنگ لری "دايه دايه" را خواندم .اينکه جرمی نيست ".نجاتی اضافه می کند":اين آھنگ را تمام مردم
لرستان درسينه دارند و اگر خواندن آن ممنوع و حکم و احضاريه داشته باشد،بايد تمام مردم لر زبان را
دستگير و محبوس نمود) .نقل به مضمون ازگفتار علی نجاتی ( در ادامه اين بازجويی داديارشعبه يک

دادگستری شھرستان شوش با تعيين وثيقه ده ميليون ريالی برای آزادی علی نجاتی اعالم کرد ":ما اين
سی دی را جھت تحقيقات و تکميل پرونده به دادگستری استان کردستان خواھيم فرستاد وچنانچه
دادگستری اين استان قصد محاکمه شما را درآنجا نداشته باشد ھمينجا به پرونده شما رسيدگی خواھيم
کرد".
بدون ھيچ ترديدی،احضارومحاکمه مجدد علی نجاتی به اتھام بی پايه،مسخره وضدملی خواندن ترانه
لری "دايه دايه  ،وقت جنگه " يک رسوايی تازه قضايی وازجمله پرونده ھايی است که بايد د رتاريخ
قضاوت کشورايران به نام ابالغ کننده وداديارقضايی اش " ثبت " گردد .ھمين افتخارمتوجه دستگاه
قضايی کشور که درغياب شوھرزندانی،به منزلش ميريزند وھمسرش رابه جرم گفتگو با "راديوھای
بيگانه" و"دفاع ازشوھرش" بازداشت و کامپيوترخانه را با خود می برند تا پرونده زندانی را برای دو
فردای ديگرچاق وچله ترتحويل دھند.ادعای اينکه " سی دی ايی که برروی پرونده ھمسرتان است "...
بيانگرھمين پرونده سازی وفشاربرکارگری آگاه وسازماندھنده است .کارگری که تا ھم اکنون ودربرابر
تمامی اتھامات وارده برخود ،کمترين اتھامی را برعليه امنيت کشورنپذيرفته وبا قاطعيت اعالم داشته
است  " :صحبتی که با رفقا ودوستان دارم اينستکه؛ من تنھا اتھامی که دررابطه با پرونده ھا ،نه اين
پرونده بلکه پرونده قبلی،تنھا اتھامی که من می تونم بخودم بقبوالنم،اتھام دفاع ازحقوق طبقاتی خودم
بوده است .يعنی بعنوان يک اتھام ،اين را می پذيرم که بعنوان نماينده طبقه کارگر،به اتھام دفاع
ازحقوق ھم طبقه ی ھام،بايد محکوم بشوم.
اميدوارم که تمام کارگران،زحمتکشان ،انسان ھای شرافتمد،اين را مدنظر داشته باشندکه دفاع کردن
ازحقوق خود وديگر ھم طبقه ی ھا وخانواده ھا،بھرحال ھزينه خودش را دارد .ازاين نظرمن اين اتھام
را می پذيرم .ولی اتھام عليه نظام را به ھيچ عنوان دردادگاه قبلی ودراين دادگاه نپذيرفته ونمی

پذيرم.کامالحکم،حکم ناعادالنه ونابرابری ھست"**
اينگونه پرونده سازی که دررابطه با فعاالن عرصه کاروکارگری صورت گرفته وچھره ھای خوشنام
کارگری ھمچون  :رضا شھابی – افشين اسانلو – محمد جراحی – شاھرخ زمانی – بھنام ابراھيم زاده
– واحضارھا وبازداشت ھايی پی درپی،ازديربازتا به امروزبا خود بدنبال دارد ،اساسا سياست نھادھای
امنيتی رژيم را بازتاب می دھد که با ادامه پيگرد وآزارفعالين شناخته کارگری و پرونده سازی ھای
کثيف قصد دارند به ھرترتيبی شده جلوی ادامه فعاليت وحضوراين فعالين درجنبش کارگری رابگيرند.
پيام اين برخورد مقابله با ھرنوع فعاليت مستقل کارگری ودفاع ازحقوق کارگران است .جا دارد که در
ھفته جھانی کارزاردفاع ازموجوديت جنبش کارگری و آزادی بی قيد وشرط تمامی کارگران زندانی و
زندانيان سياسی،يک صدا فرياد آزادی ھمه زندانيان کارگروزندانيان سياسی راسردھيم ودراين
پيکارھريک به سھم خويش گوشه ای از اين کارزارپرشکوه راکه به ھمه ما تعلق دارد بگيريم و فرياد
بياوريم که کارگران ايران تنھا نيستند !
*http://radioneda.wordpress.com/2012/10/22/rn-501/
**http://chzamani.blogspot.se/2011/08/blog-post_7253.html

