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!کنند ی شرم مقي حقااني کلمات از بکهيجائ  

 
  ١٣٨٧  اسفند١٧شنبه                                                                                                       یرجواهريام

 
 

 هفته همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور را پاس بداريم
  

از فعاالن دو تن ، دادگاه و به تازيانه بستن  احضار؛  درسطح سايت ها بازتاب پيدا کرد٨٧ مارس٨آستانه آنچه در

 نشان از اين جنايت .  به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه اجرا شدسوسن رازانی و شيوا خيرآبادیزن سنندج 

می آيد که بر فضای سياسی ايران حکومت می توحشی بيمانند درجغرافيای ايران است که تنها ازدست بيمارانی بر

ا که روزی نيست که فعالی احضار، بازداشت و دستگير چر. ديوانگی و ديو صفتی نيست  تازه اين همهِ . رانند

طی هفته گذشته چندين تن از فعاالن کارگری سنديکای هفت تپه يکی پس از ديگری دستگير و روانه زندان . نگردد 

 ٢٢تاريخ را آقاى رحيم بسحاق از اعضاى هيئت مديره سنديكاى آارگران هفت تپه  ابتداء نيروهای اطالعاتی .شدند

 آنگاه .دسترس نيستررگرى تا اين تاريخ اطالع دقيقى د آااز وضعيت اين فعال. کشاندندبازداشت به  ٢٠٠٩ فوريه

 مسئول روابط عمومى سنديكاى آارگران شرآت نيشكر هفت تپه سراغ رضا رخشان ، ،٢٠٠٩فوريه  ٢٨تاريخ در

ش را مخاطب قرار می دهند و تهديد می در اين تهاجم او را همراه خود می برند و ماموران امنيتی همسر. می روند

نيروهاى امنيتى همچنين به منزل آ قاى على در همين شب . نمايند که حق مراجعه به هيچ ارگانی را نداشته و ندارد

 شرآت نيشكر هفت تپه، هجوم برده و خانه وى را تفتيش آرده و نجاتى، رئيس هيئت مديره سنديكاى آارگران

در برابر ايستادگی و مقاومت همسرش عقب می نشينند واز آقاى نجاتى خواسته . وده اندفرزندان وى را مرعوب نم

بنا به اخبار . اين تمام کار نيست بعد تر سراغ آن ديگران ميروند . مراجعه آند شده آه با پای خود به اداره اطالعات

از فعالين کارگری سنديکای هفت  قربان عليپور  ر وهمحمد حيدری م آقايان ٢٠٠٩ مارس ٢رسيده از ايران، روز

احضار   به دادگاهدجليل احمدی، نجات دهلی و فريدون نيکوفر ٢٠٠٩مارس ٣همچنين روز  .تپه دستگير شدند

 بکارگيری تازيانه بر بدن زنان يعنیهدف حاکميت سرمايه با استفاده از اين ابزارهای مافوق ارتجاعی  ....گرديدند

 زنان و دستگيری های گسترده فعاالن کارگری درجامعه تنها و تنها مرعوب ورگران مبارز و مدافع برابر حقوقی کا

هفت تپه و ايستادگی نيشکرسنديکای مستقل  از صحنه تشکل طلبی آنان در کارگرانکردن مبارزات و پيشروی 

در محيط هفت تپه  دست اندرکاران اين تقلبات برويیبی آو " شورای اسالمی کار"کارگران در برابر انتخابات تقلبی 

شيوا خيرآبادی و سوسن "   فعالين زناستقبال گرم و پرشور فعالين کارگری سنندج ازکردستان در. شوش است 

جمهوری انسانيت و مقاومت ُپرمعنی ، جهالت و عقب ماندگی  نشان داد که ، پس از اجرای حکم شالق"رازانی

  . نقش می بازدجنون همچنان بر تارک تاريک انديشی خود

  نيشکراعضای سنديکای کارگران : اعالم گرديدخبرهای دريافتی امروز  الهدنبدر، های وحشيانه عليرغم اين يورش

   دربازداشت به شده ودرپی آناحضار  قوق صنفی به اداره اطالعات شوشهفت تپه که درراستای دفاع ازح



  .دند با قرار کفالت آزاد ش١٣٧٨/١٢/١۵شنبه مورخه ۵روز ١٢ساعت می بردندسر

، نجات دهلی ، جليل احمدی آقايان رضا رخشان، فريدون نيکو فرد، رحيم بسحاق، قربان عليپور، محمد حيدری مهر

توديع قرار کفالت همگی شنبه با امروز پنجکه پس از احضار توسط مامورين اداره اطالعات بازداشت شده بودند 

سوسن رازانی و شيوا (فعالين زنبدن  برنه جهالت  تازيااصابتبه تخت شالق بستن فعاالن زن و. آزاد شدند

به محاکمه کشاندن فعاالن به عينه نشانگر، توضيح مسئله شرم می کنندبيان حقايق و آنجا که کلمات از،)خيرآبادی

سنديکای کارگری و دفاع از منافع اقتصادی  در"ايجاد اغتشاشتبليغ عليه نظام و" به اتهام کارگری هفت تپه 

 وبرای به عقب ايستادگی مدافعين سنديکای هفت تپهگروکشی دربرابراينگونه اين عمل و. می باشد کارگران نيشکر

هم ازهدف شکستن ايستادگی و. استايجاد نوعی شکاف با ديگر کارگران  ونشينی واداشتن يکايک اين فعاالن

. استبرابر کارفرما و دولت حامی سرمايه درمرعوب ساختن يکايک آنان کارگران وپاشيدن استقالل عمل 

با دستگيری و پرونده سازی ابراهيم مددی برای سنديکای کارگران ه با دستگيری منصور اسانلو و بعدترآنچنظير

به زندان ان وبا اين همه موج وسيع دستگيری دانشجوي .رانی تهران و حومه فراهم آوردندسبو اتوشرکت واحد

ت نظام را به نمايش  ديگری از سبعيشکل،  آمده ٨٧  اسفند٨گزارش خبرنامه اميرکبيردر تاريخ پايهسپردن آنان بر

با حمالت کينه ورزانه نيروهای امنيتی به دانشجويان پلی تکنيک و بازداشت  " : آمده استدرخبرنامه . می گذارد

 دانشجوی پلی تکنيک در زندان مخوف اوين در ٣٠ هم اکنون بيش از های گسترده دانشجويان طی روزهای گذشته

 دانشجوی پلی تکنيک است که بازداشت و انتقال آنان به زندان اوين ٢٥اسامی زير مربوط به . بازداشت می باشند

 دانشجوی ديگر نيز اطالعی در دسترس نمی باشد که تا زمان مشخص شدن وضعيت ٨از وضعيت . تاييد شده است

 پاشا -٢/ جعفر اعتقادی پور -١:  دانشجو عبارتند از٢۵اسامی اين. نها از ذکر نامشان خودداری می شودآ

 - ٨/ مجيد توکلی -٧/  عليرضا تقوی -۶/  حسين ترکاشوند -۵/  رضا بلباسی -۴/  سعيد برزگر -٣/ اميرمظفری 

 -١٣/  انوشيروان زاهدی - ١٢/يار  کوروش دانش-١١/  محمد خطايی -١٠/  سجاد خادم -٩/ عباس حکيم زاده 

 -١٨/  احمد قصابان -١٧/  روشنک فانی -١۶/  کبير فاضلی -١۵/  اسماعيل سلمانپور -١۴/ رسول سرمدی 

 - ٢٣/ مهدی مشايخی -٢٢/  حميد مير حسينی -٢١/  نويد گرگين -٢٠/  پاشا کوهساری -١٩/ ابراهيم قربانپور 

 دانشجوی پلی تکنيک مهدی مشايخي، ٢۵از اين /  مهدی يعقوبی -٢۵/  محمد نصيری -٢۴/ نريمان مصطفوی 

 صبح بامداد روز گذشته با حمله همزمان نيروهای ٧عباس حکيم زاده، نريمان مصطفوی و احمد قصابان در ساعت 

ر مجيد توکلي، حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيا. وزارت اطالعات به منازل آنها بازداشت شدند

پس از اعتراضات دانشجويان به پروژه دفن شهيد، نيز .  ماه پيش بازداشت و به زندان اوين منتقل شده اند١از حدود

 روز آزاد شدند، اما بيش ١ فلسطين منتقل شدند که اکثر آنان پس از ١٠٧  دانشجو بازداشت و به کالنتری٧٠بيش از

  ". دانشجو از ميان آنان روانه زندان اوين شدند٢٠از

  فعاالن ، عليه دستگيری و زندانی نمودنای همبستگی با جنبش کارگری ايراننهادهکشور به ابتکارخارج از آنچه در

هفته همبستگی با جنبش  صی سازی،سازی ناشی از خصوضد سياست بيکارر ب، دانشجويان و کارگرانزنان 

وحش نظام و دفاع خود نشانه اعتراض به اين ت يند،می نماگزاربر ٢٠٠٩ مارس٢٠ تا ١٣تاريخ ازکارگری ايران را 



ن با مبارزاتی ايست که کارگراآن سطح ازداشت  گرامیها و حق تشکل مستقل کارگران وآزاديشرط ازبی قيد و

  . سر سفره های خالی خود برندان ميخرند تا شادی و زندگی را برو بدبختی را به جايستادگی و مقاومت خود، فقر

تباهی و سيه روزی چيزی که بعد از سه دهه حاکميت سياه جزء ايست  نظامی ، شرم از آن١٣٨٨وروز درآستانه ن

افرازی از آن آحاد جامعه ما نداشت و شادی و سر، اقليت های ملی و برای زنان، جوانان ، دانشجويان، کارگران

  . حقوق انسانی شان دفاع می نمايندايستند وازهمچنان مينيامدند ونظامی کوتاه چنين اين برابرر که داستنانی يکايک آ
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