پاسخ جمعی از کارگران هفت تپه
به واکنش رئیس قوه قضائیه در مورد شکنجه بخشی

صحبت از هتل نیست
صحبت از شکنجه تا سر حد مرگ است
رئیس قوه قضائیه در مورد شکنجه اسماعیل بخشی :محیط زندان که هتل نیست !

رئیس قوه قضائیه-الریجانی در واکنش به اخبار منتشره درمورد شکنجه اسماعیل بخشی اعالم کرد که
برخی تصور میکنند محیط زندان ،هتل است! او همچنین افزود اش2تباه احتم2الی ی2ک ب2ازجو را نبای2د ب2ه
حساب کل مجموعه گذاشت ! وی گفته یک تیم قضائی به منطقه میفرس2تد ت2ا موض2وع ش2کنجه اس2ماعیل
بخشی بررسی شود.
جواب ما  :لطفا لودگی نکتید! صحبت از هتل نیست .صحبت از شکنجه تا سر حد مرگ است .ضربات
زیاد بر سر و گردن و پهلو و بیضه تا جایی ک2ه اس2ماعیل در خ2ون خ2ود ب2ر زمین میافت2اده .ص2حبت از
شکستن دنده ی اسماعیل بخشی است .صحبت از داروهای روانگردان است ت2ا ج2ایی ک2ه اس2ماعیل س2ر
خود را به دیوار سلول میکوبیده .صحبت از تخلف " یک" بازجو نیست .در این م22ورد ب2ه ج22ز دو تن از
روسای اطالعاتی میتوان دست کم هشت نفر دیگر را ذکر کرد که در این وقایع دست داشته اند .و اینه22ا
هم تنها نیستند؛ کل سیستم امنیتی و قضائی دست اندرکار است.
جمعی از کارگران هفت تپه
پاسخ به واکنش رئیس قوه قضائیه در مورد شکنجه بخشی
انتشار توسط :کانال مستقل کارگران هفت تپه

...............
فوری!
به حمایت از بخشی و خانواده اش بشتابیم
آنها تحت فشار شدید برای تکذیب شکنجه قرار گرفته اند !
پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه هایی از شکنجه های اعمال شده بر او و نیز اشاراتی
بر ضرب و شتم خانم قلیان ،از روزهای قب2ل ،اس2ماعیل بخش2ی و اعض2ای خ2انواده اش تحت فش2ارهای
مداوم و شدید نیروهای امنی2تی ق2رار گرفت2ه ان2د ک2ه نام2ه اس2ماعیل را تک2ذیب کنند .اس2ماعیل بخش2ی در
مقابل این درخواست مقاومت ک2رده ک2ه س2پس م2امورین امنی2تی ب2ا تم2اس ب2ا خ2انواده و تهدی2دهایی علی2ه
اسماعیل و سایر افراد خانواده ،از آنها خواسته اند آنها دست به تکذیب گفته های اسماعیل بزنند.
تا این لحظه یعنی غروب یکشنبه کماکان اسماعیل بخشی و خانواده اش در برابر این خواسته ی
نیروهای امنیتی مقاومت کرده اند.
ما از تمامی کارگران و رسانه ها میخواهیم که به هر نحوی صدای اعتراض اسماعیل بخشی که صدای
تم2امی ک2ارگران و زجردی2دگان و ب2ه خص2وص ص2دای ک2ارگران هفت تپ2ه اس2ت را در هم2ه ج2ا بازت2اب

دهند.

ما همچنین به طور اضطراری از نهاد ها و تشکالت کارگری در ایران و جهان ،رسانه ه22ا ،نه22اد ه22ای
حقوق بشری ،نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان میخواهیم که علی2ه فش2ارهایی ک2ه ب2ر
اسماعیل بخشی و خانواده اش اعمال میشود اعتراض و اقدام کنند.
اسماعیل بخشی و خانواده اش را تنها نگذاریم ،آنها در شرایط سختی به سر میبرند
کانال مستقل کارگران هفت تپه
یکشنبه  ١٦دیماه ٩٧

...................................
پیرامون نامهی اسماعیل بخشی
این مطلب را یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران ،روحاله مهدیپور عمرانی ،برای انتشار در این
صفحه برایمان فرستاده است.
(تــوضــیـــح :در این صفحه آنچه تحت عنوان "یادداشت رسیده" منتشر میشود نظر نویسندهی آن
است و الزاما با نظر کانون نویسندگان ایران یکسان نیست).
*******

نامه ی سرگشاده و اعتراضی اسماعیل بخشی
روح اله مهدی پور عمرانی
در این نامه ،چند نکته اساسی وجود دارد:
نکته ی اول:

حق آزادی بیان ،حقی همگانی است .همه ی انسان ها می توانند و باید این حق را داشته باشند که
خواسته های خود را آزادانه برزبان بیاورند و آن را از راه رس2انه ه2ا ب2ه گ2وش جامع2ه برس2انند و هیچ
کس  -چه حقیقی و چه حقوقی -نمی تواند و نباید این حق را سلب کند.این حق طبیعی را حتی نویسندگان
متن قانون اساسی جمهوری اسالمی هم تحت تاثیر خواسته های مردمی که در سال  ۱۳۵۷علی22ه خفق22ان
و سرکوب رژیم پهلوی قیام کرده بودند ،بن2اگزیر در ق2انون آورده ان2د ،ام2ا چنانک2ه هم2ه می دانیم ب2ه آن
پایبند نبوده و نیستند.
نکته ی دوم:

نامه ی اسماعیل بخشی با موضوعیت وجود شکنجه های جسمی و روانی ،از منظر شکل و شیوه ی
بیان ،لحنی اداری ندارد .لحنی مطالبه گرانه دارد .اداری نیست چون که در پاکتی در بسته ب22رای وزی22ر
اطالعات ارس2ال نش2ده است .سرگش2اده اس2ت ،ب2ه این معن2ا ک2ه ت2و گ2ویی ب2ه تم2ام رس2انه ه2ای داخلی و
خ22ارجی و در حقیقت ب22ه افک22ار و وج22دان عم22ومی رونوش22ت داده ش22ده است .ب22ا این رویک22رد ک22ه فق22ط

اسماعیل بخشی ،خواهان پاسخ نیست ،بلکه پاسخگو یا پاسخگویان باید نه تنها به او ،بلکه به افکار
عمومی پاسخ بدهند.
نکته ی سوم:

درست است که اسماعیل بخشی در این نامه به طور اخص به آسیب هایی که از شکنجه دیده است،
اشاره می کند و این حق هر شهروند است که نسبت به هرگونه آزار و اذیتی که از هر شخص حقیقی یا
حقوقی می بیند صدایش بلند شود و اعتراض کند و داد بخواهد ،اما از جنب22ه ی عم2ومی و اجتم22اعی ک2ه
نگاه کنیم ،نامه ی بخشی ،اعتراض هم2ه ی کس2انی اس2ت ک2ه ت2اکنون ب2ه غ2ل و زنج2یر ش2ده ان2د ،ش2الق
خورده اند ،با غل و زنجیر  -گاهی -به بیمارستان اعزام شده اند و به تخت بست شده اند و یا دس22ت و پ22ا
بسته به دادگاه ها برده شده اند و . . .
از این نظر ،این نامه در حقیقت زبانحال و کیفرخواست کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان و
نویسندگان و شاعرانی اس2ت ک2ه هم اکن2ون در زندانن2د و ی2ا اینک2ه س2ایه ی س2یاه شمش2یر فش2ار و تعقیب
پلیسی و قضایی را باالی سرشان می بینند.
نکته ی چهارم:

اعتراض به سانسور و شکنجه و تعقیب حتما از نویسندگان و شاعران و روشنفکران شنیده نمی شود؛
کارگران هم می توانند و باید آزادانه و با صدای بلند به شکنجه و بی حقوقی و سرکوب اعتراض کنند و
از دستگاه های قضایی و امنیتی بخواهند که پاسخگوی اعمال ضد انسانی خود باشند.
نکته ی پنجم:

آزادی بیان و بقیه ی حقوق مردم  -تا همین اندازه که در قوانین تصریح شده است -و همچنین ممنوعیت
شکنجه و  . . .فقط آن نیست که در قانون آمده باشد ،بلکه دولت و دستگاه های قضایی و امنیتی موظفن22د
به آن پایبند باشند و هرگونه و تا هر درجه ای تخلف از آن باید سرپیچی از قانون دانسته شود و متخلفان
باید به افکار عمومی پاسخگو باشند و مجازات شوند.
روح اله مهدی پور عمرانی

....................................
تابوشکنی های اسماعیل بخشی
را به بحث های جمعی تبدیل کنیم
میناخانی
اول :چند نفر از مثآل شخصیتهای روزنامهنگاری یا سیاسی یا کارگری در چند هفتهی گذشته در
توئیتر مبحث شکنجهی اسماعیل بخشی را زیر سوال بردند .آنها چند عکس را که در آن گویا چن2د نف2ر
به دیدار اسماعیل بخشی رفته بودند ،بهانه کرده بودند تا بگوین2د اس2ماعیل بخش2ی در سالمتاست .آنه2ا
همچنین بازگشت اسماعیل بخشی سر کار را بهانهی این کرده بودند که توضیح بدهند که او هرگز برای
کار کردن تحت فشار نبودهاست.
برای کسانی که سالهاست با مسالهی زندانی و زندانی سیاس2ی و بحث ک2ارگران و زن2ان و اقلیته2ا در

ارتباطتند اصلن این تشکیک در شکنجه در زندانهای ایران مسالهاست .شاهرخ زمانی ،زهرا ک22اظمی،
کاووس سیدامامی ،نوارهایی که در مورد همسر سعید امامی بیرون آمد ،آتنا دائمی ،سیل کس2انی ک2ه ب2ه
زندانها میروند و با بیماریهای عجیب و غریب رو به رو میشوند ،اینه2ا نمونهه2ای مت2اخر ت2ر بحث
شکنجه در زندانهای ایران هستند تا سر حد کشتار .یعنی حتی م2ا نی2ازی ن2داریم ب2ه دههی شص2ت و آن
جنایتهای مخوف ارجاع بدهیم برای اثبات اینکه شکنجه ی22ک مت2د ب2رای اعترافگ22یری و آزار و اذیت
زندانیان است .برای خستهکردنشان از مبارزه .برای ایجاد ترس و وحشت.
دوم :این حقیقت حقیقتی است که انکار آن خود به واقع بازتولید نوعی خشونت حکومتیاست .حکومت
زندان و ش2کنجه میکن2د ،ع2دهای بع2د از ب2یرون آم2دن اخب2اری ک2ه قاعدتآ ب2ا توج2ه ب2ه فض2ای س2رکوب
نمیتوانیم همیشه انتظار داش2ته باش2یم «دقت» الزم در تهیهی آن انج2ام ش2ده باش2ند ،بحث مبالغ2ه را پیش
میکشند .افکار عمومی جهت داده میشود .افکار عمومی به جای توجه بر مسالهی زندانیان و اینکه در
زندانهای جمهوری اسالمی نه تنها دیروز بلکه همین امروز چه میگ2ذرد ،متمرک2ز میش2وند روی این
سوال که آیا فرد زندانی شکنجه شدهاست یا خیر ،آیا منبع خبر درستاست یا خیر.
در ساختاری که هیچ شفافیتی در مورد هیچ چیز در آن وجود ن2دارد ،این نگ2رانی ب2رای مبالغ2ه نک2ردن
در مورد شکنجههای ساختار نمیتواند یک اتفاق باشد .ساختار همه چیز را جوری کنار هم گذاشتهاست
که حقیقت را دستکاری کند ،که فضای رعب و وحشت ایجاد کند .اسماعیل بخشی با استناد ب22ر س22ندیت
حرفهای خودش ،با استناد به مقبولیت اجتماعی خودش در میان افکار عمومی و کارگران ،ب22دون هیچ
پشتوآنهی سیاسی و حزبی و رسانهای حجت را بر تمام تش2کیک کنن2دگان ب2ر این مس2اله تم2ام میکند .او
آن شرم و حیای مزخرف را حتی کنار میگذارد و از شکنجهی بیضههایش سخن میگوید.
سوم :این آن بحثی است که در بحث خشونت دیدگان مطرح میشود ،ابتذال خشونت گاهی ق2رار اس2ت
فرد مورد خشونت قرار گرفته را در یک وضعیت اخالقی قرار بدهد .خشونت دیدهای ک22ه ب22ه او تج22اوز
شدهاست و خصوصیترین اج2زای ب2دنش م2ورد دس2تدرازی ش2کنجهگر ق2رار گرفتهاس2ت ،ق2رار اس2ت
بترسد« ،حیا کند» ،و نگوید که بر او چه رفتهاست ،بلکه این درد را با خود حمل کند ،از شدت این رنج
که تنهایی بر شانههای او سنگینی میکند بش2کند .اس2ماعیل بخش2ی نش2ان میده2د ک2ه ج2امعهی ک2ارگری
فعال ای2ران میتوان2د مس2ایلی را ب2ا خ2ود حم2ل کن2د ک2ه ت2ا ب2ه ح2ال در بس2ترهای دیگ2ر موض2عیت بن2دی
میش2دهاند .مث2ل بحث زن2دانیان سیاس2ی و ش2کنجه ،مث2ل بحث حرفه2ای رکی2ک جنس2ی در زن22دانها و
استفاده از اخالق غالب جامعه برای بستن دست و پای زندانی و تحقیرشان .میدانیم این مس22ایل مس22ایلی
هستند که هر زندانیای از هر قشری میتواند با آن رو به رو شود.
چهارم :همانطور که زنانی که از خشونتهایی که به آنها در چهاردیواریها و درجامعه می رود
س2خن میگوین2د ،ب2ه محض س2خن گفتن در این ب2اره دیگ2ر تنه2ا ی2ک قرب2انی ص2رف نیس2تند ،هم2انطور
اسماعیل بخشی نیز با رد ک2ردن این تابوه2ای اجتم2اعی و ص2حبت ک2ردن از جزئی2اتی ک2ه در واق2ع بای2د
برای شکنجه گر شرم آور باشد و نه شکنجه شونده ،نه تنها ساختار سیاسی ایران بلک22ه اخالق اجتم22اعی
غالب را نیز به چالش میکشد .او با صحبت کردن از این مساله دیگر در بحث شخصی خود نماندهاست
او حامل چند بحث میشود که امور جمعی ما هستند .چرا که رمز موفقیت این عمل اس22ماعیل بخش22ی در
جمعی شدن این امور است و بس .این را اسماعیل بخشی به خوبی میداند که پای فقه و اس22الم و حق22وق
انس22انی ی22ک زن22دانی را ب22ه پیش میکشد .آنج22ایی م22ا ب22ه ن22امهی سرگش22ادهی او اح22ترام گذاش22تهایم ک22ه
بحثهای او را تبدیل به بحثهای جمعی کنیم.
از فیسبوک نویسنده
.................................................................

یــک پرسش ،یــک پـــاســــخ
--------------------------

پرسش در بارهی نامهی سرگشادهی اسماعیل بخشی
روز گذشته اسماعیل بخشی نمایندهی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در نامهای سرگشاده نوشت که
در روزه222ای بازداش222ت او را بهش222دت ش222کنجه داده و همهی مکالم222اتش را پیش از بازداش222ت ،حین
اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه ،شنود کردهاند .به همین سبب او وزیر اطالع2ات را ب2ه من2اظره
دعوت کرده است .نظر محسن حکیمی نویسنده ،مترجم و عضو هیئت دب22یران ک22انون نویس22ندگان ای22ران
را در بارهی مضمون نامهی اسماعیل بخشی و دعوت از وزیر اطالعات برای مناظره ،پرسیدیم .پاس22خ
ایشان در ادامه آمده است.
(توض2یح :پاس2خهایی ک2ه ذی2ل عن2وان "ی2ک پرس2ش ،ی2ک پاسخ" در این ص2فحه درج میش2وند نظره2ای
نویسندگان آنهاست و الزاما با نظر کانون نویسندگان ایران یکسان نیست).
پاسخ محسن حکیمی:
اس22ماعیل بخش22ی در نام22ه ای ک22ه ش22ما ب22ه آن اش22اره ک22رده ای22د پس از ش22رح این ک22ه پیش از بازداش22ت،
مکالمات تلفنی او با خانواده اش شنود می شده و سپس در مدت  25روز بازداشت م22وقت اش ب2ه ش22دت
شکنجه شده است ،حق خود دانسته که وزیر اطالعات جمهوری اسالمی یعنی باالترین مق22ام امنی22تی این
نظام را به مناظره بطلبد و پاسخ پرس2ش ه2ای زی2ر را از او بخواهد :آی2ا ش2کنجه در جمه2وری اس2المی
رواست؟ آیا در جمهوری اسالمی شنود خصوصی ترین مکالمات انسان ها ج2ایز اس2ت؟ اق2دام اس2ماعیل
بخشی دست کم از جنبه های زیر حائز اهمیت است:
 -1یکسره بی سابقه است .اولین بار است که یک زندانی سیاسی پس از آزادی موقت از زن22دان خط22اب
اطالعاتی نظ2ام جمه2وری اس2المی ب2ه گون2ه ای ص2ریح و عل2نی و ب2ا امض2ای خ2ود ب2ه
به باالترین مقام
ِ
مخالفت با شکنجه و شنود در این نظام برخاسته و با طرح پرسش های ف2وق این مق2ام را ب2ه من2اظره در
مالء عام طلبیده است.
-2اسماعیل بخشی با انتشار این نامه سرگشاده ،عالوه بر شجاعت و جسارت خویش ،میزان رشد فکری
و احاطه و اشراف خود را به حق و حقوق خویش از جمله حق آزادی بیان برای اعتراض به ش22کنجه و
ش22نود و ن22یز درج22ه ی آگ22اهی اش از ممن22وعیت این اعم22ال ضدانس22انی در ه22ر نظ22ام سیاس22ی از جمل22ه
جمهوری اسالمی را نشان داده است.
 -3اما مهم ترین جنبه ی اقدام تحسین انگیز اسماعیل بخشی آن است که این صدای اعتراض و مخ22الفت
با شکنجه و شنود از دل طبق2ه ای بلن2د می ش2ود ک2ه ب2ا آن ک2ه تم2ام ث2روت جامع2ه را می س2ازد از نظ2ر
فک22ری و سیاس22ی ب22ه هیچ گرفت22ه می ش22ود و عموم2ا ً او را اب22واب جمعی و ح22تی س22یاهی لش22کر اح22زاب
سیاسی طبقه ی حاکم تلقی می کنند .از اعماق همین داغ لعنت خوردگان تاریخ است که اکن2ون ک2ارگری
برخاسته که ،در کنار طرح «اداره شورایی» جامعه ،به پیشروترین و بافرهن2گ ت2رین گون2ه مخ2الفت و
اعتراض طبقه ی کارگر را با شکنجه و شنود به نمایش گذاشته است .و سرانجام باید بر این نکت22ه تأکی22د
کرد که اسماعیل بخشی تنها نماینده ی این فرهنگ پیشرو نیست .طبقه ی کارگر ایران هزاران اسماعیل
بخشی را در دل خود دارد ،و همین است که آینده ای نوید بخش و سرشار از امی22د را پیش روی جامع22ه
ی ایران می گذارد.
..............................................................

نکته مهم در نانوشته های متن تازه اسماعیل بخشی
فرج سرکوهی
آن چه در متن اخیر آقای اسماعیل بخشی مهم و تازه است نه گزارش شکنجه های او که زبان ،واژه
ها ،ترکیب بندی ،بافت و لحن جمله پایانی این متن است.
خبر شکنجه او در نانوشته های نامه قبلی او تائید شده ب2ود .هم2ان زم2ان در مت2نی در فیس ب2وک نوش2تم

«آن ک2ه چ2ون من ش2کنجه را زیس2ته باش2د در این واژه ه2ا ،ک2ه او نوش2ته  ،ن2ه دال و م2دلول و مفه2وم و
مصداق و نه زبان ،که صدای برخورد شالق بر بدن ،لرزه شوک الکتریکی و ..را می شنود و می بین22د
و خود نیز درد می کشد .واژه ها غیب می شوند تا چشم ها تصویر برهنه شکنجه را ببینند»
در متن اخیر او اطالعاتی جزئی تر در باره شکنجه های او منتشر شده است .سندی که از هم اکنون در
تاریخ ایران و تاریخچه جنبش کارگری ثبت شده است.
️✍
اما جمله پایانی نامه اخ2یر اس2ماعیل بخش2ی از او و گ2زارش ش2کنجه ه2ای او ف2رامی رود و نش2انه ای
است گویا از تحول و دگرگونگی بنیادین روان شناسی و شعور جمعی دستکم الی2ه ه2ای مهمی از م2ردم
.ایران
وزارت اطالعات در دهه های اخیر نه فقط یکی از مهم ترین نهادهای سرکوب خشن و از دستگاه ه2ای
دمیدن ترس و وحشت در جامعه ،که خود نم2اد ت2رس و وحش2ت ب2ود .در س2ه ده2ه اخ2یر ب2ه تق2ریب هیچ
غیرخودی ــ کسان و گرایش های مستقل از جناح های حکومتی ــ وزیر اطالعات را مس2تقیم ب2ه چ2الش
نکشیده و به «پاسخ گوئی» نخوانده است.
«لذا جناب اقای علوی این جانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاس2خ هایت2ان ش2ما را ب2ه ی2ک من2اظره در
یک برنامه تلویزیونی زنده دعوت می کنم»
از ورای این جمل22ه س22اده ام22ا منس22جم ،ک22ارگری ش22کنجه ش22ده ،ب22ه بلن22دای ت22اریخ مب22ارزه ،ق22د می کشد.
برخاسته و ایستاده بر دو پای استوار بر زمین واقعیت های سرس2خت ،وزی2ر اطالع2ات «نظ2ام مق2دس»
را ،به صراحت ،از مسئوالن شکنجه می داند و نهاد و نماد ترس و دهشت و سرکوب را به مناظره می
خواند تا «پاسخ» های او را بشنود.
از دی ماه سال گذشته تا کنون نه یک سال ک2ه ده2ه ه2ا پیش رفت2ه ایم  .جه2ان الی2ه ه2ای مهمی از م2ردم
ایران یک سره دگرگون شده است و این دگرگونی خ2ود را در زب2ان ،ت2رکیب بن2دی ،ب2افت و لحن جمل2ه
پایانی متن اسماعیل بخشی فریاد می کشد .
از فیسبوک نویسنده
...............................................................

زندانیان قدیم و جدید پاسخ میخواهند
حسن مرتضوی
کانال اصالحطلب شبکهی خبری نظر این خبر را پخش کرده است:

غالمرضا شریعتی ،اس2تاندار خوزس2تان ،خ2بر شکنجهش2دن اس2ماعیل بخش2ی ،نماین2ده ک2ارگران نیش2کر
هفتتپه ،در بازداشتگاه اطالعات را رد کرده و گفته مدارکاش هم موجود است
از عجایب زندگی در این سرزمبن است که استانداری در گوشهای از این مملکت برای شکنحه نک22ردن
کسی در زندان مدرک دارد! یا باید از ثانیه به ثانی2ه بازجوییه2ای اس2ماعیل بخش2ی فیلم گرفت2ه باش2ید ی2ا
همان لحظهی اول آزادی او را به پزشک قانونی معرفی کرده باشید و مدرکی از عدم ش22کنجه او داش22ته
باشید یا به ضرب زور او را وادار کرده باشید نامهای بنویسد که با من خوب رفتار ش22ده .اینک22ه او ی22ک
روز ،ده روز ،صد روز  ،صد س2ال بع2د بگوی2د ش2کتجه ش2ده ،از نظ2ر زن2دانیان دههی شص2ت ،هفت2اد،
هشتاد و نود اظه2ر من الش2مس اس2ت ک2ه حقیقت را میگوید .ک2دامیک از ش2کنجههای ادعاش2دهی ک2رور
کرور زندانی دیروز و امروز را پذیرفتهاید که این یک را بپذیرید؟ کدام را دروغ زندانیان در هتله22ای
اوین و قزلحصار و کمیت2ه مش2ترک و گوهردش2ت و دهه2ا زن2دان در شهرس2تانها نخواندهای2د؟ اس2ماعیل
بخشی اکنون مظه2ر ص2دای تم2امی کس2انی اس2ت ک2ه ش2کنجه ش2دند و ی2ا نخواس2تند بگوین2د و ی2ا گفتن2د و
دروغش نامیدید .زندانیان قدیم و جدید پاسخ میخواهند.
از فیسبوک نویسنده
....................................

..................................................................

این یک نامه نیست  ,یک اکت سیا سی است
مرتضی ملک
نام2ه اس2ماعیل بخش22ی ی2ک داد خواس2ت عادالن2ه  ,ش2جاعانه و روش2نگرانه علی2ه س2تاد اس2تبداد  ,مرک2ز
فرماندهی سرکوب را جلوی جامعه گذاشت .این یک نامه نیست  ,یک اکت سیا سی است .حرفی ک22ه در
یک ثانیه درجامعه پژواک می یابد اذهان را تکان می دهد و سپس همچون موجی بلن22د ب22ه س22قف آس22مان
می کوید  ,حرف نیست  ,خود عمل است .درعصردیگیتال زمان و مکان  ,حرف و عمل کیفیت دیگ22ری
پیدا کرده است .حرفی که پژواک یافت به نیرو تبدیل می شود .جنبش ه2ای عص2رما ب2ه این راز ره2ایی
بخش پی برده اند .جنبش هفت تپه نیز .هفت تپه گزارش ک2ار و م2ذاکره و اعتص2اب و س2خنرانی و هم2ه
روند فعالیت خود را مستقیم به شبکه ها می داد .مانند فرمان2ده م2ارکوس در جنبش چیاپ2اس ک2ه ب2ا همین
ابتکارات و آگاه کردن افک2ار عم2ومی باره2ا محاص2ره دش2من را شکس2ت و از حمل2ه ارتش جل2و گ2یری
کرد .بی تردید بدون حمایت شبکه ها و میدان مجازی اسماعیل هنوز در زندان و در دهان اژدهای آتش
کام بود .نامه اسماعیل امروز اکت سیاسی ماست .اسماعیل درسکوی ع2دالت قلب مج2رم را نش2ان رفت2ه
است  ,او دقیق هدف گ2یری ک2رده اس2ت  .اکن2ون س2ازمان اطالع2ات عری2ان در مع2رض حمل2ه و نف2رت
جامعه قرارگرفته  .باید ب2ه این تع2رض پیوس2ت ؛ این اق2دامی اس2ت ب2رای ب2ا ال ب2ردن هزین2ه س2رکوب ,
اقدامی است برای باال بردن حساسیت جمعی  ,برای پراکندن فضای ترس  ,اقدامی است برای مصونیت
جنبش  ,مصونیت فعالین  ,مصونیت کسانی که بدست امنیتی ها گرفتار می شوند.
از فیسبوک نویسنده

......................................................................................
به چه حقی اسماعیل بخشی و همراهان اش را شکنجه کرده اند؟
منصوره بهکیش
بنا به تجربه ای که از حضور مستقیم در درون جنبش ها دارم ،اعتقاد عمیق دارم که جنبش ها را اف22راد
قهرمان نمی توانند به تنهایی و یک تنه به پیش ببرند .پیشبرد جنبش ها نیاز به عوام2ل بس2یاری دارد ک2ه
بتواند پیش رونده باشد ،ولی یکی از عوامل مهمی که می تواند جنبش ها را زن22ده و پوین22ده نگ22اه دارد و
دیگ22ران را تش22ویق ب22ه ایس22تادن ب22ر خواس22ت ه22ا و ادام22ه راه کن22د ،جس22ارت اف22رادی از درون آن جنبش
هاست ،این که افرادی بتوانند مرزهای ممنوعه حکومت را با جس2ارت جل2وی چش2مان آن ه2ا بش2کنند و
رعب و وحشت حکومت را به چالش بکش2انند .اس2ماعیل بخش2ی یکی از این اف2راد اس2ت و چ2نین ک2اری
کرده و امید که بتواند محکم و استوار و در سالمتی راهش را ادامه دهد و دیگر کارگران هفت تپ22ه ن22یز
که نزدیک به چهل روز با هم2دیگر ایس2تادند ،چ2ون او هم چن2ان جس2ورانه بایس2تند و راه ش2ان را ادام2ه
دهند و با همدیگر این جنبش را به پیش ببرند و به خواسته های برحق شان برسند.
باید وزیر اطالع2ات پاس2خ ده2د ک2ه ب2ه چ2ه حقی اس2ماعیل بخش2ی و دیگ2ر همراه2ان اش را بازداش2ت و
شکنجه کرده اند و بای2د پرون2ده او ،علی نج2اتی ،س2پیده قلی2ان و عس2ل محم2دی و دیگ2ر همراه2ان ش2ان،
محترمامه بسته شده و بدون قید و شرط آزاد شوند.

............................
من هم شکنجه شدم
شیما بابایی از دختران خیابان انقالب
در پستی در اینستاگرام اش پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی نوشته:
دلیل برهنه کردن زندانی سیاسی چیست؟
من دختری که در سن  21و  23سالگی در ب2ازجویی ه2ای س2پاه ثارهللا و وزارت اطالع2ات م2دام تخت

شکنجه روحی قرار گرفتم مگر چه کرده بودم که مستحق چنین رفتاری بودم؟
نه به خاطر فریب دشمن باعث مرگ بیش از  7هزار نفر از هم وطنانم شده بودن و نه پول مردم را ب2ه
جیب زده در خارج از ایران مشغول عیاشی بودم.
تنها دختر بچه ای معترض ب2ودم ک2ه هیچ گون2ه عملک2رد مثب2تی از جمه2وری اس2المی ندی2ده ب2ودم و می
خواستم کش2ورم تنه2ا کمی ج2ای به2تری ب2رای زن2دگی خ2ودم و هموطن2انم باشد .من تنه2ا خواه2ان آب2ادی
کشور بودم.
آیا جمهوری اسالمی می تواند پاسخگوی شکنجه ه2ایی باش2د ک2ه ب2ه ن2احق در تم2ام این س2الها در زن2دان
هایش اتفاق افتاد؟
.........................................

اسماعيل ؛ تو ديگر خودت ترسناك شده

اي!

فرخنده آشنا
نامه اسماعيل بخشي ،كارگر مبارز هفت تپه  ،را خواندم .من هم هم طبقه اي اسماعيل هستم ؛ يك زن
كارگر .من از سال  61ت2ا  69زن2داني ب2ودم ،آن هم ب2دون حكم .ش2رطي ك2ه ب2راي '' آزادي'' من گذاش2ته
بودند اين بود كه مرا ببرند در كارخانه اي كه كار ميكردم ( كارخانه داروسازي اسوه  ،مرك س22ابق) در
جمع همه كارگران از سازمان هاي سياسي اعالم انزجار بكنم و وفاداري خودم را ب22ه '' انقالب اس22المي
'' اعالم بكنم.
با وجود اينكه مرا در يك يورش مسلحانه شبانه در خانه مان در محله شادآباد تهران بازداشت كردن22د ،و
از همان لحظه به زير شكنجه بردند ،ولي ماه ه2ا ب2ه خ2انواده ام ن2ه از زن2ده ب2ودنم خ2بري دادن2د و ن2ه از
محل نگهداري ام.
در تمام  9سال زندان ،م2ا ( زن2دانيان ده2ه شصت) را ب2دون ب2ازجوئي و ش2كنجه ره2ا نكردند .ه2ر وقت
مالقات را قطع مي كردن2د م2ادرم آم2اده برگ2زاري مراس2م س2وگواري مي شد .ت2ا اينك2ه از طريق ديگ2ر
خانواده ها خبردار مي شد كه من زنده ام ولي ممنوع المالقات هستم.
در قتل عام تابستان  67خبر كشتار كه به خانواده ها كه رسيده بود مادرم بجاي زندان اوين چن2د ب2ار ب2ه
خاوران رفته بود.
پائيز  69ما آخرين گروه از زنان زنداني را كه هيچ ش2رط و ش2روطي را ب2راي آزادي نپذيرفت2ه ب2وديم،
تحت عنوان مرخصي مي خواستند ب2ا وثيق2ه و كفيل '' آزاد '' كنند! عل2يرغم مخ2الفت من ب2ا اين ش2روط ،
خانواده ام وثيقه و '' كفيل جاني'' ( كه حتما ً نبايد از اقوام مي بود) را به زندان معرفي كرده بودند.
در آنموقع در ساختمان دفتر مركزي اوين من مجادله مردي با داديار زندان را مي ش2نيدم ك2ه مي گفت :
'' او را آزاد كنيد ،هر وقت خواستيد من بجاي او مي آيم زندان''.
داديار فرياد ميزد  '' :ابله ! اينها ضد انقالب هستند ،پاي شان ب2ه ب2يرون برس2د دوب2اره ميرون2د پيش ض2د
انقالب .آن وقت ما پدر تو را در مي آوريم''.
هنوز مجادله ادامه داشت كه مرا به بازجوئي بردند .بازجو يك برگه جلويم گذاشت با يك سوال و رفت.
 اسدهلل كردواني را از كجا مي شناسي و چه رابط2ه اي ب2ا او داش2ته اي و آخ2رين ب2ار كي و كج2ا او راديدي؟
من جواب ندادم .ولي هزار فكر و خيال از سرم خطور كرد .او كيست؟ تازه دس22تگير ش22ده؟ آيا م22را مي
شناسد؟ از كجا؟ با هجوم اين افكار به مغزم ،كف پايم تير مي كشيد.
بازجو برگشت و با داد و فرياد گفت  '' :چرا جواب سوال را ننوشتي؟ ''
گفتم  :اين اسم چه ربطي به من دارد؟ (اما بعد فهميدم اسدهللا كارگر صنايع فلزي است كه '' كفيل ج22اني''
من شده است).
با فحاشي گفت  '' :مثل اينكه تو هنوز تخليه اطالع2اتي نش2ده اي و م2را هم نمي شناسي .من س2نگ را ب2ه
حرف در مياورم .وقتي پائين( شكنجه گاه  ) 209رفتي ربطش معلوم مي شود''.
خنده ام گرفت.

گفت  '' :آهاااااااا تو هم از آن ديوونه هائي؟ با دو تا شوك حالت را جا مي آوريم و عقلت مياد سرجاش''
گفتم  :مرا تهديد نكن ،من ديگر از هيچ چيز نمي ترسم .اين  9سال زندان چ2يزي نمان2ده ك2ه ب2ر س2رمان
نياورده باشيد .اگر شوك تاثير داشت به فرزانه عموئي ( زنداني مجاه2د ك2ه در زن2دان تع2ادل روحي اش
را از دست داده بود) زياد شوك الكتريكي داديد.
در همين حين ناصريان ( داديار ناظر زندان و بازجو ) وارد ش2د و ب2ازجو ب2ه او گفت  '' :اين عتيق2ه مي
گويد من از هيچي نمي ترسم''.
ناصريان كه مرا حتي با چادر و چشم بند هم مي شناخت گفت  '' :آهاااااااا  ،ستاره خانم!''
بازجو باز ادامه داد  '' :بوي كباب به مشامت رسيده؟ اين گوشت جزغاله رفق2ايت است .م2ا هن2وز ليس2ت
اعدامي هاي سال  67را نبسته ايم .خودت ميداني كه همه را كشته ايم .و حاال شما عجوزه ها را بعنوان
شيريني اصالحات مي خواهيم بفرستيم بيرون''.
گفتم  :مي دانم كشتار كرده ايد .ليست تان هم باز باشد ديگر ترسي نيست.
ناصريان با غيظ گفت  '' :آره خبيث ،حاال ديگرخودت ترسناك شده اي!''
آري ،اس22ماعيل ،هم طبق22ه اي گرانق22درم! ت22و هم از دهليزه22اي رنج و ش22كنجه ب22ا س22رافرازي گذش22ته اي.
اكنون اين توئي كه براي حاكمان با آن دستگاه اطالعاتي شان ترسناك شده اي.
زنده باد مبارزه  ،زنده باد مقاومت!

به اميد رهائي از يوغ سرمايه
فرخنده آشنا
 16دي 1397
.............................................
تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ :

شکنجه اسماعیل بخشی دردناک و مایه شرمساری است
نامه سرگشاده جمعی از وکالی دادگستری
“جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
باسالم
احتراما پیرو بیانیهی قبلی که خطاب به ملت ایران در مورد جلوگیری از شکنجه آقای اسماعیل بخشی
صادر کرده بودیم و با استناد ب2ه اص2ول س2وم ،هش2تم ،نهم ،بیس2ت و دوم ،س2ی و چه2ارم ،س2ی و هش2تم،
یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی و ماده  ١۶٩و  ۵٧٨ق22انون مج22ازات اس22المی و
ماده  ٣۵قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران و مادهی یک کنوانس2یون من2ع ش2کنجه و م2اده ی ۵
اعالمیهی جهانی حقوق بشر و مقررات کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو و دو پروتک2ل اختی2اری الح2اقی
به آن در سال  ١٩٧٧و کنوانسیونهای حقوق سیاسی مدنی ژنو  ١٩۶۶و  ١٩۶٧و مف22اد منش22ور حق22وق
شهروندی و سایر مقررات مرتبط به استحضار میرساند؛
موضوع شکنجههای صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسفبار و مایهی
شرمساری است و جای پرسش است که حضرتعالی ب2ه عن2وان رئیس جمه2ور ملت ای2ران چ2را س2کوت
کرده اید؟ زیرا طبق اصل یکصد و سیزدهم سوگند وفاداری و پاسداری از اصول شریف قانون اساس22ی
بسان اصل سی و هشتم را یاد کردهاید که بط2ور کام2ل ه2ر ن2وع ش2کنجه را ممن2وع اعالم ک2رده اس2ت و
شکنجهگران را قاب2ل تعقیب کیف2ری دانس2ته و حس2ب اص2ل یکص2د و بیس2ت و یکم این ق2انون ،جنابع2الی
مسئول اجرای قانون اساسی هستید و این تکلیف مهم عهدهی شماست و در یک تبلیغات وسیع انتخاب22اتی

منشور حقوق شهروندی را مطرح و در انظار عمومی و در حضور خبرنگاران و فعاالن م22دنی کش22ور
آن را امضا کردهاید و سوگند و قول تحقق آن را بیان کردهاید که در آن تصریحا هر نوع شکنجه ممنوع
اعالم گردیده است ،اما شاهد شکنجهی آقای اسماعیل بخشی هستیم که گناه ن22اکردهی وی فق22ط اع22تراض
به نقض حقوق کارگری خود و عدم پرداخت دستمزد عادی بوده است.
جناب رئیس جمهور! چرا از کنار این موضوع به سادگی رد میشوید؟ چرا شهامت و شجاعت الزم به
پشتوانهی رای ملت در برخورد با شکنجهگران را ندارید؟ زیرا یا این شکنجهها مورد تایید حض22رتعالی
است؟ یا رع2ایت ک2رامت ذاتی بش2ر ب2رای ش2ما اهمی2تی ن2دارد ک2ه چ2نین س2اده از کن2ار آن رد میش2وید؟
بالشک شکنجه از پلید ترین اقدامات غیر انسانی علیه بش2ریت اس2ت ک2ه ک2رامت ذاتی بش2ر را پایم2ال و
ارجمندی آن را ازبین میبرد.
جناب رئیس جمهور! برای حفظ حرمت این ملت ستمدیده و اندک آبروی باقیمانده برای دولت ایران و
پاسداری از اصول قانون اساسی ،به موضوع شکنجهی آقای اسماعیل بخشی و دیگ22ر ک22ارگران مظل22وم
خوزستان و سایر متهمین امنیتی و سیاسی دیگر که چنین از شکنجه رنج میبرند وارد شده و دستورات
شایسته برای تعقیب کیفری شکنجهگران صادر فرمایید .بگذارید با این اق2دام خ2ود در ت2اریخ ن2امی نی2ک
برای خود رقم زنید و تا دیر نشده دست بکار ش2وید و گ2زارش آن را ب2ه جن2اب اس2ماعیل بخش2ی و ملت
ایران ارائه دهید .تصمیم شما احترام به انسانیت ،قواعد حقوق بش2ر ،ق2وانین و ایف2ای تعه2دات بین المللی
ایران است.
سالیان سال است که شکنجه ایران و ایرانیان را رنج میدهد و بصورت سیستماتیک در نهادهای خاص
امنیتی و اطالعاتی متهمین و ملت ایران را آزار میدهد و قوه قضاییه ن22ه تنه2ا نظ2ارهگر و س2اکت ب22وده
بلکه همگام و همراه آنان بوده است و با انکار و تکذیب نمستواند پاسخگوی تاریخ و ملت ایران بود.
با احترام مجدد /حسین احمدی نیاز ،محمد مصطفایی ،هوشمند رحیمی ،مسعود اختری تهرانی ،احسن
حسن پور”.
......................................

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

از جمعی از کارگران هفت تپه،
خطاب به  ۳۴تشکل اسالمی دانشجویی
دانشجویان عزیزی که در تشکالت انجمن اسالمی متشکل شده اید و نامه ای منتشر کرده اید که
حاضرید میزبان مناظره اسماعیل بخشی و وزیر اطالعات باشید .با سالم .نکات و مالحظاتی را درباره
نامه شما ،به اطالع میرسانیم.
-١گویا از نظر شما ،صحت مطلب منتشره شده توسط کارگران هفت تپه ،منجمله کانال مستقل کارگران
هفت تپه ،نوشته های اس2ماعیل بخش2ی و ده ه2ا خ2بر و گ2زارش منتش2ره دال ب2ر ش2کنجه و آزار و اذیت
اسماعیل بخشی ،خانم قلیان ،آزار آقای علی نجاتی کارگر بازنشسته ،هن2وز وض2وحا م2ورد تایی2د نیست!
به نظ2ر میرس2د ش2ما خودت2ان را در مق2ام واس2ط ب2رای روش2ن ش2دن حقیقت میدانید .یع2نی اینهم2ه اخب2ار
کارگری و شهادت های مستقیم کارگران که آخرینش نوشته ی اسماعیل بخشی ب22وده ب22رای ش22ما س22ندیت
ندارد؟ در اینص2ورت می2انجی گ2یری ش2ما بین ک2ارگران هفت تپ2ه و وزی2ر اطالع2ات از نظ2ر م2ا ک2امال
یکطرفه و ب2ه نف2ع وزی2ر اطالع2ات و دولت است .دس2ت کم خ2وب ب2ود نام2ه ای مینوش2تید و خواه2ان آن
میش22دید ک2ه وزی22ر اطالع2ات بیای2د و درب2اره این واقعی22ات و ش2کنجه ه2ا پاس22خگو باش22د و توض2یح دهد .
همچنین قابل ذکر است که اسماعیل بخشی فقط فعال کارگری در هفت تپ2ه نیست .ایش22ان مض22افا نماین22ده

چند هزار کارگر در هفت تپه هستند.

-٢گویا شما دانشجویان عزیز هنوز در توهمید که در ایران ،یک شهروند میتواند به راحتی مقامات را
مورد نقد قرار دهد و از احضار و حبس و تهدید و اخراج و آزار و شکنجه در امان باشد! در نام22ه ش22ما
این ت2وهم ،ب2ه روش2نی دی2ده میش2ود .کج2ای عم2ر چه2ل س2اله حک2ومت در ای22ران خ2الی از آزار و اذیت
سیستماتیک علیه شهروندان و مشخصا کارگران بوده است؟
-٣ما از شما تشکالت اسالمی دانشجویی ،واکنشی در قبال سرکوب تشکالت مستقل کارگری منجمله
در هفت تپه مشاهده نکرده ایم .مشاهده نکردیم که شما هم همصدا با کارگران مخالف باشید که انتخابات
تحمیلی ،زورکی و تقلبی برای ایجاد شورای اسالمی کار برگزار ش2ود .مثال هم2انطور ک2ه ش2ما را آزاد
میگذارند که انجمن اسالمی تشکیل دهید سایر دانش2جویان ن2یز بای2د آزاد باش2ند س2ایر تش2کالت مس2تقل و
مثال ص22نفی ،فک22ری ،ف22رهنگی و اجتم22اعی خ22ود را بن22ا نهن22د و از ه22ر اذیت و تعقیب امنی22تی و قض22ائی
مصون باشند.
-٤ما از شما دانشجویان که فرزندان طبقه کارگرید تعجب میکنیم که ل2زوم متش2کل ش2دن ش22ما در انجمن
ه2ا و نهاده2ای دانش2جویی ِ اس2المی ب2ه چ2ه علت اس2ت؟ اعتق2اد اس2المی شخص2ی ه2ر ک2دام از ش2ما ام2ر
شخصی خود شماست ام2ا ل2زوم تش2کیل انجمن اس2المی چیس2ت؟ در ای2ران کمب2ودی در زمین2ه ت2رویج و
تبلیغ اسالم مشاهده میکنید؟ اینهمه بودجه و امکان2ات هنگفت و اض2افه ک2ه ب2رای تبلی2غ و ت2رویج م2ذهبی
هزینه میشود از نظر شما کافی نیست؟ مالحظه نکرده اید که تم2امی ق2وانین و اجرائی2ات در این مملکت
بر اساس شریعت نوشته و اجرا میشود؟ به واقع ضرورت تش2کیل انجمن اس2المی چیس2ت؟ ب2رای اینک2ه
حامی یک جناح خاص از ح2اکمیت باش2ید؟ ح2اکمیت ک2ه خ2ود ص2د ه2ا ق2انون و اداره و نه2اد و س2ازمان
برای دفاع از خودش دارد پس چه ل2زومی دارد ک2ه ش2ما هم متش2کل ش2وید ک2ه در این اق2دامات ش2راکت
داشته باشید؟ چرا برای دفاع از حقوق مردم متشکل نمیشوید؟ چ2را ش2ما دانش2جویان هم2راه و همگ2ام ب2ا
مردم برای رفع فقر و ستم و فالکت و شکاف طبقاتی و علیه دزدی و اختالس سیستماتیک و برای دف2اع
از آزادی بیان و عقیده و تش2کل و تح2زب و انجمن و تحص2ن و اجتم2اع و اعتص2اب متش2کل نمیش2وید و
تالش نمیکنید ؟
-٥از نظر ما اعتقاد مذهبی شما امری شخصی و انتخاب شماست .اینکه فردی مسلمان باشد یا مسیحی یا
به هر خدایی اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد مساله ای شخص2ی اس2ت ام2ا بودج2ه و امکان2ات اجتم2اعی
نباید صرف تبلیغ و ترویج اعتقادات مذهبی افراد باشد .بودجه مملکت باید صرف ایجاد رف22اه و براب22ری
در جامعه شود .امیدواریم تالش شما دانشجویان که مشخص2ا و مثال مس2تقیما تبعیض آموزش2ی و ک2االیی
شدن آموزش را مشاهده کرده اید علیه سیاس2ت ه2ای تع2دیل اقتص2ادی ،خصوص2ی س2ازی ،قرارداده2ای
سفید امضا موقت ،اخراج ،تهدید و علیه سرکوب کارگران ،فعاالن کارگری و تشکالت مستقل ک2ارگری
نیز متمرکز شود .البته برای چنین تالشی از نظر ما تشکالت مذهبی و عقیدتی مانند تشکالت شما یع22نی
انجمن اسالمی دانشجویی و یا شورای اسالمی کار ،ماهیتا نه تنها مناسب نیستند بلکه خود ب22ه ن22وعی در
 :small_red_triangle_down:خدمت بازتولید فقر و تبعیض و سرکوب هستند .ادامه در صفحه بعد
-٦ما نمیدانیم شما به کدام یک از جناح های حکومتی تعلق خاطر دارید و آیا دعوت برای میزبانی
من22اظره اس22ماعیل بخش22ی و وزی22ر اطالع22ات از نظ22ر ش22ما مثال تبلیغی ب22رای این اس22ت ک22ه گوی22ا دولت
روحانی دول2تی پاس2خگو اس2ت؟ مثال میخواهی2د علی2ه رقب2ای دولت روح2انی اق2دامی ک2رده باش2ید؟ ف2رقی
ندارد ،چه موافق جناح روحانی باشید یا موافق جن2اح ی2ا جن2اح ه2ای دیگ2ر ،خ2وب اس2ت ب2ه این واقعیت
دقت کنید که تم2امی این جن2اح ه2ا در گس2ترش فق2ر و خصوص2ی س2ازی و فالکت و س2رکوب ،هم2راه و
یکدست هستند و همگی در خدمت مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری هستند .ما شما را دعوت میک22نیم

.که به نیروی اجتماعی عظیم طبقاتی خودتان یعنی طبقه کارگر اتکا کنید
 -٧در پایان درخواست میکنیم برای تقویت فضای نقد و گفتگو و در احترام به اصول اولیه گفتگو و
حق آزادی افراد در نشر و نظر ،عین نامه جوابیه ما را منتشر کنید و ما نیز در ذیل ،اصل نامه ش22ما را
منتشر میکنیم .همچنین از پاسخ شما به نامه خودمان استقبال میکنیم.
جمعی از کارگران هفت تپه
شنبه ،پانزدهم دیماه نود و هفت
انتشار توسط  :کانال مستقل کارگران هفت تپه
.......................................................
نامه ی  ۳۴تشکل دانشجویی به وزیر اطالعات

در مناظره با اسماعیل بخشی شرکت

کنید!

باسالم؛
ً
احتراما پیرو درخواست جنابآق2ای «اس2ماعیل بخشی» فع2ال ک2ارگری هفتتپ2ه ک2ه اخ2یرا م2دتی را در
بازداشت به سر بردهاند ،تشکلهای امض2اکنندهی این نام2ه درخواس2ت برگ2زاری من2اظره ب2رای روش2ن
ش22دن م22وارد مط22رح ش22ده توس22ط ایش22ان را دارند .در آس22تانهی ورود ب22ه پنجمین دههی انقالب ،انتظ22ار
میرود جمهوری اسالمی در مرحلهای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلندترین مقامات کش22ور را
مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود ،آنها را به پاسخگویی وادارد.
ل2ذا ض2من درخواس2ت برگ2زاری من2اظره ب2ا ایش2ان ،م2ا تش2کلهای دانش2جویی امض2ا کنن2دهی این نام2ه،
آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعالم می داریم.
لیست تشکل های امضا کننده:
 -۱انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -٢انجمن اسالمی دانشجویان ترقی خواه علوم پزشکی همدان
-۳انجمن ایران اسالمی دانشگاه مازندران
 -۴انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه گلستان
 -۵انجمن دانشجویان ایران اسالمی دانشگاه ارومیه
 -۶انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه دامغان
 -۷انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 -٨انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
 -۹انجمن فرهنگ و تمدن اسالمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 -۱۰انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه لرستان
 -۱۱انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
 -۱۲تشکل اسالمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بینالمللی امام خمینی «ره»
 -۱۳انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه اراک
 -۱۴انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان
 -۱۵انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
 -١٦انجمن اسالمی فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -۱۷انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز
 -۱۸انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 -۱۹انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 -۲۰انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 -۲۱انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
 -۲۲انجمن اسالمی دانشجویان نو اندیش دانشگاه فردوسی مشهد

 -۲۳انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز
 -۲۴انجمن اسالمی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -۲۵انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -۲۶انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 -۲۷انجمن اسالمی دانشجویان آزاد اندیش دانشگاه عالمه طباطبایی
 -۲۸مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
 -۲۹انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه هنر تهران
 -۳۰انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 -۳۱انجمن اسالمی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
 -۳۲انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه بناب
 -۳۳انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
 -۳۴انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه کردستان
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