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١٣/٠٤/٢٠٠٧تاريخ   

 آقای گای رايدر عزيز،
 

وی خواستم طی اين تماس از. رفقايم تماس تلفنی بگيرمبا يکی از زندان سنندج ازامکان يافتم تا١٢/٠٤/٢٠٠٧ مروزا

.تا از طريق اين نامه چگونگی ربودن مرا به اطالع شما برساند  

 مشغول انجام وظايفم بودم که يکی  کارگران سقز، آوريل در محل کارم، يعنی شرکت تعاونی مصرف٩وشنبه روز د

ارد شد و گفت که  به وقت ايران و  دقيقه٣٠ و ١٢از فرماندهان حفاظت اطالعات نيروهای انتظامی سقز در ساعت 

  بارهاآنجا که اين شخصکره کنند، ازمورد مراسم اول ماه مه سقز با من مذاخواهند تا دردادستان مي وآقايان فرماندار

.  دچار هيچ شکی نشدم و همراه وی رفتماکره با کاربدستان دعوت کرده بودشخصا به محل کارم آمده و مرا برای مذ

. و نه مسئله مراسم اول مه امسال وقتی به آنجا رسيدم متوجه شدم که نه ديدار با فرماندار و دادستان مطرح است  

يک سال حکم ی آن به  که طبه من شفاها اعالم کردندرا  حکم دادگاه تجديد نظر بدستان قضائی  کارآنجا يکی از  در

 من به شيوه فريبکارانه دستگيری خود اعتراض کردم و آنرا .ام  و سه سال حکم تعليقی محکوم شدهزندان درتعزيزی

ا  به دست وکاليم برسد ي من هم گفتم که اين حکم بايد. مخالف شان انسانی دانسته و از امضا کردن آن خوداری کردم

ماشين  به سرعت ازدادگاه بيرون آورده وسوارخانه ام آورده شود بعد ازتفتيش بدنی من راابالغ به درازطريق مامور

. ه زندان مرکزی سنندج برده می شومچند ساعت متوجه شدم که ببعد از. دند و با سرعت سرسام آوری ربودندکر

 را  حتی اجازه ندادند داروهايمخدا حافظی کنم وهای نازنينم  هبچو رعزيز من با همستا  ندادندآنها به اين ترتيب اجازه

حال از کار افتادن است و بدون ی ديگرم در  های من ازکار افتاده وکليه  بدون شک خبر داريد که يکی ازکليه.بردارم

ا به خاطر دارد؟ آنها من را صرفعرف انسانی چه معنائی  اين در.خواهد بودو مداوای مداوم جانم درخطرآن داروها 

را به  حال جرات نميکنند من  عين در اند و ئی هايم محکوم کرده بقه ط هم جهانی خود و  برگزاری روز تالش برای

   .امان بماننداعتراض در ازآنها مرا ميربايند تا از خشم کارگران و مردم آزاده و. صورتی معمولی احضار کنند

 اين شرايط معين درآنها مرا.  يک اقدام سياسی است و نه قضائی٢٠٠٧اول مه  دستگيری من سه هفته قبل ازواقعدر

تالش کارگران ايران برای ايجاد   ومشکل شوددچار   مستقل اول ماه مه امسال  مراسمبرگزاری  اند تا کرده دستگير

کارگری  - متعلق به يک جنبش اجتماعیه غافلند که مناين نکتما آنها ازا. سستی گردددولت دچارای مستقل ازهتشکل

اين جنبش با اين شيوه کار  . به شيوه جمعی کار ميکنيمآنها غافلند که من و ساير فعالين کارگری و مردم مبارز. مهست  

 



ی در حتی اين احتمال وجود دارد که فعالين جنبش کارگر. رد تا جای خالی افرادش را پر کندهميشه اين امکان را دا

 ر را باشکوه ترچنين شرايطی بر ميزان فعاليت خود به لحاظ کمی و کيفی بيفزايند و مراسم مستقل روز جهانی کارگ

.اين امکان وجود دارد که تالش برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری مضاعف شود. کنند برگزاراز قبل  

مه اول ازروزی که در. جريان وقايع بگذارم و شخصا شما را در بفرستم را برای شما  اين نامه  دانستم  ضروری 

کردند تا امروز در داخل و خارج تالش ها، اعتراضات و مبارزات زيادی صورت من و همکارانم را دستگير٢٠٠٤

به سازمان کردستان حزب کمونيست  ابتدا ما را منتسب  آنها در.  ايران عقب نشانده شود یقوه قضائ  تا  گرفته است

  . در پرونده ما وارد کردندرا " امنيت ملی"کردند و به خطر انداختن )  له کومه (ايران

 سازيها اينگونه پروندهازواداشت اربدستان قوه قضائی راکجهان ايران ونهادها و تشکلهای کارگری درمبارزه وسيع 

اما اين .  عقب نشاندبه کيلومترها  سازان را  پرونده  به عبارت ديگر مبارزه  گسترده داخل و خارج .  بردارند دست

. سراسر ايران ادامه يابدجهانی کارگردراری مراسم مستقل روزتحميل حق برگز تا تبرئه کامل ما و استمبارزه الزم

.من شکی ندارم که شما همچنان نقش شايسته و قابل ستايش خود در اين مرحله را نيز ادامه خواهيد داد  
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