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 Reports  گزارشھا

  
  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٩
  

   کوتاه از تظاھرات گزارشی   :يسئسو
   برای آزادی زندانيان سياسی و کارگری واعتصابی

   

يس و چند سازمان ئدر پی فراخوان کانون دمکراتيک پناھندگان سو )٩۶ ]سنبله[ شھريور٢۵(مبر سپت ١۶روز شنبه 

 جھت گراميداشت ياد  يسئ فراخوان اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران واحد سو سياسی ديگر ھمچنين

اعتصابی و ن کارگری  و حمايت وپشتبانی از زندانيان سياسی وفعاال۶٧ تابستان خونين سال   جانباختگانۀوخاطر

  سنديکای واحد،ۀت مديريأ رضا شھابی عضو ھًاخصوص....و اوين و) ی شھرکرجئرجا(زندانی در زندان گوھر دشت 

کارگری وسياسی  ن و کليه زندانيا اسماعيل عبدی، علی نجاتی  محمود بھشتی لنگرودی از رھبران کانون معلمان،

  .يس برگزار شدئسو- اھرات قابل توجھی در شھر برن اسيردر زندانھای جمھوری ضد بشری اسالمی ايران ، تظ

خود جلب ه يس را بئصورت ايستاده برگزار گرديد توانست توجه بسياری از مردم شھر برن سوه اين تظاھرات که ب

فرانسوی در محل خوانده شد وبه تعداد زيادی بين رھگذران  لمانی وا ھایزبانه گرانه که بشاف بيانيه ھای اًنمايد خصوصا

 ھمبستگی با زندانيان ۀيسی بودند که به نشانئه ھا دو خانم سويع کنندگان اطالعيزدر ميان تو. نجکاو توزيع شدک

حضور داشتند که توجه بسياری از  يسی ديگر ميان جمع ما ئھمچنين دوخانم سو اعتصابی آمده بودند قابل توجه بود ،

اتی در مناسبت اين حکه توضي ش کنندگان اطالعيه  خانمھای پخًخود جلب نموده بود خصوصاه رھگذاران را ب

طوريکه تاپايان تظاھرات دور آنان جمع زيادی از ه  بدرساندن تظاھرات را به اطالع تعداد قابل توجھی از مشتاقان می

ع ند آيا دفتری برای امضاء به منظور پشتيبانی وجود دارد ما به اطالگفت ما میه عده ای ب.خورد رھگذاران به چشم می

ارتگر جمھوری اسالمی در غرسانديم که اين تظاھرات فقط برای اطالع رسانی وافشای حکومت جنايتگر و  آنھا می

را  اصولگرا واصالح طلب چگونه مردم جھان وايران ۀآنھا با اين بازيھای فريبکارن ايران است که شماھا بدانيد 

 دست شان ،سازمان يافته و بی حساب سرمايه ملت ايرانکه کليت رژيم درجنايات وغارت  سرگرم نموده اند در حالی

   .در يک خمره است

 سخنرانان بدون استثناء ۀسياسی وکارگری فراخوان دھنده سخنرانی نمودند که ھم نمايندگان جريانات  در اين تظاھرات 

   تابستانۀدد منشان ام  قتل عًخواھان نابودی جمھوری اسالمی ايران بودند، ھمچنين اشاراتی به جنايات رژيم خصوصا

ياتی در مورد زندانی نمودن ئجز.  در اين نزديک به چھل سال عمر ننگين رژيم سرمايه داران اسالمی نمودند ۶٧سال 

معلمان خستگی ناپذير   بھنام ابراھيم زاده ،علی نجاتی ،  کارگران مبارز رضا شھابیًن کارگری ومعلمان خصوصافعاال
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در اعصاب  و محمود بھشتی  )چھل روز( بی ا عبدی که اکنون رضا شھ علم فداکاراسماعيلمحمود بھشتی لنگرودی و م

در اين سخنرانی  .برند وچگونگی احضار وزندانی نمودن اين پيشروان کارگری به اطالع حضار رسيد سر میه غذا ب

  . آمد عمله  پشتيبانی ب ی ھمسر رضاشھابیئ ربابه رضا ۀھا از فعاليت ھای پيگيرانه وجسوران

لمانی وفارسی مرگ بر ا ھایزبانه ی بئ پنجاه و طنين شعارھاۀتظاھرات ھمراه بود با پخش سرود ھای انقالبی دھ

ی درمحکوم نمودن غارتگران وسرکوبگران و درخواست آزادی فوری وبدون قيد وشرط ئجمھوری اسالمی وشعارھا

تمامی محل را فراگرفته بود  .ن کارگری وسياسی شدندالزندانيان سياسی وکارگری ھمچنين لغو تمامی احکام زندان فعا

ايجاد تشکالت  کليه زحمتکشان ايران خواھان  دانشجويان و معلمان ، ی از کارگران ،ئطی شعارھا تظاھر کنندگان 

  .مستقل و اتحاد اين تشکالت به منظور نابودی نظام غارتگر و امنيتی ايران شدند

ی از رضا شھابی و ديگر ئی بسيار دوستانه برگزار گرديد عکس ھائودر فضا شلوغ  که در محلی بسيار  اين تظاھرات

  .زندانيان در دست تمامی تظاھر کنندگان بود 

  .يمئنما  چندعکس از اين تظاھرات جلب می در پايان توجه شما را به

  يسئ سو–اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

                           سکوت نخواھيم کرد کنيم ، میبخشيم ، نه فراموش   نه می 

    حکومتیتۀ تابستان خونين ، قتل عام زندانيان سياسی يک جنايت سازمان ياف  دريک١٣۶٧با حکم خمينی جالد درسال 

وی مير حسين موس ريئس جمھور ،: ی ادر آنزمان خامنه . درآمد ءگاه وشجاع به اجراآ انسان ۵٠٠٠ بيش ازبا کشتار 

س ئير: موسوی اردبيلی  س مجلس ،ئير :  نخست وزير ، ھاشمی رفسنجانی:  خمينی ۀنخست وزير و عزيزدردان

  .ديوانعالی کشور بود 

    که رھبران رژيم اسالمی ايران به دست داشتن درقتل عام زندانيان سياسی مجبور به  سالھا اکنون پس ازگذشت

 مجريان پست وزبون اين  ی کهئ تا جا کنند،  دفاع می زانجام آن جناياتاعترافات کوچکی شده اند ھنوز بيشرمانه ا

 ت داده با وقاحت تمام ازاين قتل عام دفاع میأخود جره ب) يسی ، نيری، شوشتری واشراقیئپورمحمدی، ر(جنايات 

درابعاد قتل ھای  کشتار زندانيان سياسی  ۀدھد که تداوم کشتار و شکنجه واعدام وتکرار فاجع نشان می واين  .کنند

ن دانشجويان ، روزنامه نگاران و فعاال ن کارگری ، و دستگيری و زندانی کردن فعاال  کھريزک ھا ی وئزنجيره 

اين درحاليست که در تمامی اين جنايات کليه دست اندرکاران حکومت  .بوده  ھمان کشتار ۀدر ادام سياسی، فرھنگی،

عام ھای تل ق اين ۀدانند که عمق فاجع ھمه می. يک وسھيم بوده و ھستندبا ھم شر) اصالح طلب واصولگرا (اسالمی 

البته جنايات رژيم  . افشاء شده صدھا ساعت وقت نيازدارد  که تاکنون  پرداختن به اخبارکمی آنقدر زياد است که تنھا

  .اسالمی ھمچنان با شدت وقوت ھمچنان ادامه دارد

 که نامشان در طول تاريخ جنايات چھار دھه حاکميت رژيم ی آنانۀبار ديگر گرد آمديم تا ياد وخاطرآری امسال 

  .جمھوری اسالمی با نام آزادی و عدالتخواھی گره خورده را پاس بداريم

 با مردمی بشدت سرکوب شده ،  غارت شده ،  کشورما امروز ھمچنان درايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی

فالکت و اعتياد وفحشاء به جامعه تحميل شده و کوچکترين مخالفتی با سياستھای ضد بشری نظام اسالمی  ر ،بيکاری فق

  .شود بشدت سرکوب می

ن اجتماعی زندانی ودر بدترين شرايط در زندانھای ن کارگری ، معلمان ، دانشجويان و فعاالاکنون نيز بسياری از فعاال

 روز است که به حال خود رھا ۵٠ تعدادی در اعتصاب غذای طوالنی بيش از  يانبرند ، از اين زندان سر میه کشور ب

  .دھند  نفر از اين زندانيان ھمچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می١١تعداد  . مرگ تدريجی قرار دارند شده ودرشرايط
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م است و خواسته است به علت اعتصاب حال جسمانی اش به شدت وخي  سال سن ٧۵آقای محمد بنازاده اميرخيزی با 

  .وقت ازدکتر بگيرد که با مخالفت شديد زندان و دادستانی مواجه شده است

 مرگ زندانيان   خود راۀ فقط وظيف ولين زندانؤ مس نامه يه با ھمکاری جالدان خود فروخته ای بئ قضاۀ قو ولينؤمس

  دانند می

 زندان آنھا ثبت شده ۀز شده و حتی در پرونده و پوشباشند ، با  نفری که در اعتصاب می١١ جديد برای ۀ يک پروند-

که  . اخالل در نظم- توھين به مقامات کشوری -توھين به رھبری  ::اتھاماتی که به آنھا نسبت داده اند عبارتند از . است

  .شود  به حکم قبلی آنان اضافه می حکم يکسال زندان

ی وجود ئ ھوايۀھيچ گونه تھو.  از امکانات اوليه محروم ھستند  زندانيان اعتصابی بشدت نگران کننده است آنھا شرايط

ھوای کافی در سلولھا وجود ندارد .تمام منافذ و پنجره ھا را با ورقه ھای فلزی و فنس بسته وجوش داده اند . ندارد

آنھا از  ی وسايل شخص حتی .  ساعت آب در لوله ھا جريان دارد ،آب آشاميدنی سالم در دسترس نيست٢ تنھا  ودرروز

  .مصادره شده است.. آب، ھواکش، تلويزيون وۀجمله تصفي

. به شدت ضعيف شده اند و رسيدگي پزشكي به ھيچ عنوان صورت نمی گيرد  روز ۵٠اعتصابيون بعد از گذشت حدود 

  .که بھداری زندان کماکان از معاينه و گرفتن فشار خون و سرم زدن خوداری می کند به طوری

 .زندانيان در اختيار...دادستان دستور داده كه ھيچ وسيله اي ارتباطی از قبيل راديو وتلويزيون و: هيس زندان گفتئر

  نگذاريم

زندانيان ھمچنان در شرايطی زيست می کنند که بيش از چھل دوربين مداربسته و دھھا دستگاه شنود که حتی در حمام و 

  . گرفته استتوالت نصب شده اند، کوچکترين حريم خصوصی را از آنھا

عده اي ديگر از اعتصابيون كه در روزھاي قبل حالشان و خيم شده است به نحوي ديگر با ھم بنديھای در حال اعتصاب 

ن قبلی و اعاده خسارت و حيثيت وخواستشان بازگشت به سال دانيد که اين زندانيان  آيا می. كنند غذای خود ھمراھي مي

  )!!!!!ری برای تحمل حبس کشيدن دارنديکه آنان امکانات بيشتئجا(می باشد؟

  . فوری رضا شھابی آزادی از زندان استۀدر اين ميان فقط خواست

ت مديره و أبر اساس اطالعيه ھای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، رضا شھابی عضو ھي

 شھر بازداشت وزندانی   یئراجعه به زندان رجا بعد از م]اسد[خزانه دار اين سنديکا، روز چھارشنبه ھيجدھم مرداد ماه

با پرونده سازی بازجويان واطالعاتی ھا به شش   رضا شھابی که به دليل فعاليت ھای صنفی وکارگری خود  .شده است

 نقدی و پنج سال محروميت از فعاليت ھای ۀسال حبس و پرداخت مبلغ ھفت ميليون و پانصد ھزار تومان جريم

در زندان گذراند و   دادگاه انقالب محکوم گرديده بود ، او بخش اعظم محکوميت خود را ١۵ شعبه ی از سویئسنديکا

 ١٣٩٣ شھابی در سال  .سپس به علت جراحات وارده بر اثر شکنجه در دوران حبس در مرخصی پزشکی قرار داشت

 ٣۵٠ شرکت دراعتراضات بند ۀبھان با يک پرونده سازی جديد به ً که دوران محکوميت را می گذرانيد، مجددا ھنگامی

ست به زندان احضار با وجودی که در دوران آگ ٩او در تاريخ . زندان اوين به يک سال زندان ديگر محکوم شد

  .ی اورا مجددا به زندان افکندندئ ، مقامات امنيتی و قضا مرخصی پزشکی قرار داشت

تقل از دولت و کارفرما برای دستيابی به مطالباتشان جرم رضا شھابی و ديگر اعضای سنديکای واحد ايجاد تشکل مس

رضا شھابی از روز .بوده است، که البته به اين دليل اخراج، بازداشت و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

بازداشت مجدد وبازگرداندن اسماعيل عبدی به زندان، ..و پس از ورود به زندان، اعتصاب غذا کرده است ست آگ٩

 معلمان حق طلبی ھمچون محسن عمرانی، تبعيدعلی اکبرباغانی و احضار محمود بھشتی لنگرودی عضو  حبسۀادام
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 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه نشان از سرکوب لجام ۀت مديرأکانون صنفی معلمان تھران و علی نجاتی عضو ھي

  .گسيخه در حاکميت نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی دارد

 خواھان آزادی فوری وبی قيد وشرط آنان می بستگی با اعتصابيون در زندان ھای حکومت اسالمی ما ضمن اعالم ھم 

  .باشيم

و سياسی را  دانشجويان فعاالن اجتماعی  معلمان ، آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شھابی و ساير کارگران ،

  .وسياسی ھستيم ن صنفی عاال سرکوب و احضار و بازداشت فۀخواسته و خواھان پايان دادن فوری به چرخ

  .باشيم  می یئن دانشجون کارگری ، معلمان ،فعاالما خواھان ابطال کليه احکام زندان فعاال

  .سرکوبگر وجنايتکار جمھوری اسالمی ايران نابود باد رژيم غارتگر ،

  معلمان و دانشجويان پيروز باد مبارزات کارگران ،

  . و تمامی مبارزان راه آزادی وعدالت۶٠ دھه  زنده وجاويد باد ياد جانباختگان

   

  ٢٠١٧/ ١۶/٠٩: شنبه 

   يسئسو/ اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

  

 

 


