یادداشت کارگری هفته
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فرداشنبه ۹۱مرداد ۱۹بیدادگاه قاضی مقیسه ،سپیده قلیان را محاکمه می کند! صحنه آرایش شده شعبه
 ۸۲بیدادگاه نظام و قاضی هدایت کننده آن مقیسه  ،نشان داد که هم با زندانی کار دارد و هم با وکالی
آنان و هم خانواده های زندانیان در بند را در تنگنای قضاوت خویش جای داده است .
دراداره اطالعات شوش ودرشعبه ۹۰۱دادگاه کیفری شهرستان شوش ،برای فرزانه زیالیی و کارگران
هفت تپه ،اوضاع برهمین روال است .
این سلسله محاکمات کارکردش برای رژیم در مقام رودررویی آشکار با رشد رادیکالیسم کارگری و
مرعوب ساختن آن وفراهم ساختن فرصتی برای خودی های کارگری تا میانه میدان گردند وضمن
همراهی با اسد بیگیصاحب بخش خصوصی این صنعت بزرگ ،واکنش منفی خویش را درهفت تپه و
دیگرجا ها به استقالل عمل جنبش کارگری و تشکل های آنان و خواسته های بیواسطه ،پاسخ نگرفته
کارگران ،نشان دهند  .اما تاثیراین نمایشات هیچ کارکردی درنزد افکارعمومی جامعه ما نداشته است.
محاکمات جاری کارگران را درمقابل پاسخ ندادن به خواسته هایشان  ،به حقوق های معوقه شان  ،به
زندان های بلند مدت محکوم و حکم شالق صادر می نمایند و به زندانهای سنگین می اندازند و محتکران
و اختالس گران خودی را با وثیقه آزاد می کنند و براس تضمین موقعیت آنان  ،اجازه خروج هم از
کشور را هم به آنها می دهند .اما کارگران برای نشان دادن اعتراض خویش به آخرین حربه یعنی
تاکیتیک اعتصاب غذا روی می آورند و جان خود را به کف دست می گذارند تا صحنه محاکمات را در
برابرافکارعمومی بی معنی سازند .اعتصاب غذای سپیده قلیان  -ساناز و امیر حسین و دیگران نمایی از
این اعتراض است .
هر روزه شاهدیم؛ مبارزه تمامی تالش گران مزد و حقوق بگیر؛ انتهایی ندارد و صنحه رودررویی با
زنان  -دانشجویان  -معلمان  -کارگران  -پ ر س تاران -فعالین محیط زیست  -جنبش اهل قلم و مخالف
سانسور اندیشه و ...به مکانیزم رودررویی و مقاومت همه جانبه انجامید و نشان می دهد که  :زندانیان
سیاسی ایران  ،تنها نیستند !
محاکمه چهره های شناخته شده ونام آورسندیکای نیشکرهفت تپه علی نجاتی و اسماعیل بخشی و متحدان
آنان در سیمای سپیده قلیان وعسل محمدی و فعاالن نشریه اینترنیتی گام ساناز الهیاری  ،همسرش
امیرحسین محمدی فرد و امیر امیر قلی  ،همچنین محاکمه همراهان دیگر اسماعیل بخشی درصنعت

نیشکر هفت تپه  ،بدل به کمپین های وسیع و همه جانبه دفاع از زندانیان سیاسی در داخل و خارج از
کشور بدل شده است .
اولین جلسه نمایش محاکمات سریالی قاضی مقیسه از۹۱مرداد ۱۹به این سو نشان داد که بازنده این
میدان نبرد نه زندانیان به بند کشیده شده بلکه خود قاضی و کل حاکمیت سیاهی و تباهی نظام اسالمی ،
در برابر افکار عمومی جامعه ما و جامعه جهانی اند.
به مقتضای آنچه در بیدادگاه قاضی مقیسه گذشت  .ازجانب جمعی ازکارگران سندیکای هفت تپه گفته شده
" :روز  ۹۱مرداد  ۹۹۱۹روز محاکمه کارگران هفت تپه  ،اسماعیل بخشی ،علی نجاتی و محاکمه
حامیان جنبش کارگری بود .در این دادگاه تنها اسماعیل بخشی ،علی نجاتی ،سپیده قلیان و عسل محمدی
و ...محاکمه نمیشوند ،در واقع آنچه قرار بود محاکمه شود ،نان  ،کار،آزادی و ضرورت شورایی بود".
طی این یادداشت و نتیجه دادگاه آمده است  " :قاضی پرونده ،گفته است  ":که شعار نان کار آزادی،
شعار باال شکمی و زیر شکمی است!!" در عوض پاسخ اسماعیل بخشی این بود " :شعار نان  -کار-
آزادی فشرده خواست و مطالبه کارگران و شعار مطالباتی است ".این سخن باعث درگیری لفظی قاضی
مقیسه و اسماعیل بخشی شده است.
با جمع بست فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،ادعا دارند که  " :شعار نان  -کار -آزادی در این
دادگاه! پیروزشده است ،حتی اگر متهمان این پرونده مشمول مجازاتهای سنگین وغیر انسانی شوند...
چرا که توانستیم کیفر خواست میلیون ها کارگر و زحمتکش را روی میز قوه قضائیه ! در ایران قرار
دهیم" .و در ادامه می آید " :ما پیروزشدیم وبرخود می بالیم که خواست میلیون ها انسان را فریاد زدیم.
خواست میلیون ها کارگر ،فارغ ازرنگ و نژاد  ،مذهب وملیت ،با هر لباس و زبانی که باشد ،عرب،
لر ،کرد ،ترک ،فارس ،بلوچ و  ، ...مطالبه ما کارگران رنگ و نژاد نمی شناسد ،ما خواستار یک
زندگی شایسته به دورازستم واستثمارهستیم .جنبش ما ،جنبش (نان  -کار -آزادی)  ،درهیچ دادگاهی
شکست نخواهد خورد ،درهیچ دادگاهی!" بعبارتی این همه ،رودررویی اکثریت عظیم در برابر اقلیت
آبرو باخته را در این نبرد نابرابر در درون جامعه ما معنی می بخشد!
همین سطح رودررویی وسیله شد که قاضی مقیسه  ،ادعا نماید پرونده این ترکیب هفت نفره را جداگانه
به پیش خواهد برد .در همان روز صحنه رودررویی در بیرون بیدادگاه  ،خیابان معلم با حکومت نظامی
اعالم نشده  ،عرصه بر خانواده زندانیان یاد شده توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی و قوای
سرکوب ،تنگ شده و دوستانی که در امر جانبداری از کارگران در بیرون اجتماع کرده بودند چند تنی
دستگیر شدند که سه نفر از آنان علنی شد از جمله " :رهام یگانه ،هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی"
دستگیر و با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شدند و خبر زیادی از آنان در دست نیست !
جلسه دوم دادگاه هفت تپه ،روزیکشنبه سیزدهم مرداد  ،۹۹۱۹درادامه جلسه روز پیش ؛ منتهی به دفاع
قاطع اسماعیل بخشی در برابر قاضی شد  .بخشی ضمن رد اتهامات وارده گفت ":فرزانه زیالبی وکیل
او و کارگران هفت تپه خط قرمز او هستند ".و این در شرایطی است که فرزانه زیالبی ،وکیل اسماعیل
بخشی وعلی نجاتی نیزپیش ازاین جلسه به اداره اطالعات اهوازاحضارشده بود .همچنین در این جلسه
عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه گام که سال گذشته مدتی در زندان بود و سپس با قید وثیقه آزاد
شده بود ،برای پاسخگویی به اتهامات وارده حاضر شد که به دستور قاضی محکوم به پرداخت دو
میلیارد تومان وثیقه گردید  ،که خانواده اش نتوانستند آن را تهیه و تامین کنند باردیگر بازداشت و روانه
زندان شد.
سومین جلسه دادگاه روزشنبه  ۹۱مرداد  ۹۹۱۹برای محاکمه سپیده قلیان برگزارشد .سپیده از زندان
قرچک درشرایطی که همچنان دراعتصاب غذا بود ،برای رسیدگی به اتهامات به دادگاه انقالب آورده
شد.سپیده قلیان در این جلسه با رد اتهامات وارده گفت " :که اعترافات او "تحت شکنجه" بوده و هیچ
کدام از اتهامات را قبول ندارد ".جمالالدین حیدری منش ،وکیل خانم قلیان با استناد به سخنان موکلش
گفت " :با توجه به اینکه اعترافات تحت شکنجه بوده اتهامات قبول نیست".

قاضی مقیسه در واکنش به سخنان وکیل تلویحا او را تهدید به بازداشت کرد و گفت " :آقای حیدری منش
با این سخنان "قوه قضاییه و نهادهای امنیتی را زیر سوال برده است".
چهارمین جلسه پرونده هفت تپه؛ روزبعد یکشنبه  ۱۰مرداد  ۹۹۱۹به محاکمه ساناز الهیاری و همسرش
امیرحسین محمدی فرد ،به ریاست قاضی مقیسه برگزار گردید .
براساس گزارش "کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه" در این جلسه قاضی مقیسه وقت کافی
برای دفاع را در اختیار آقای محمدی فرد قرار نداد و در عین حال هم با تودیع وثیقه برای خانم الهیاری
موافقت نکرد.
همزمان گزارش شده است که امیرحسین محمدی فرد ،همسر خانم الهیاری نیز در اعتراض به این
وضعیت در چهملین روز اعتصاب غذایش اعالم "اعتصاب غذای خشک" کرد .این روزنامه نگار و
فعال سیاسی زندانی دراعتراض به عدم رسیدگی به خواستهایش که شامل آزادی تمامی بازداشت شدگان
این پرونده بوده از اواسط تیرماه در اعتصاب غذا است .آقای محمدی فرد و خانم الهیاری دو فعال سیاسی
و روزنامهنگاری هستند که از زمستان سال گذشته در بازداشت هستند  .آقای محمدی فرد ،سردبیر
نشریه "گام" و خانم الهیاری خبرنگار این نشریه بوده است.
نکته گفتنی اینکه درحالیکه علی نجاتی و اسماعیل بخشی و متحدان یاد شده آنان از تاریخ دوازدهم مرداد
به این طرف در شعبه  ۱۹دادگاه انقالب تهران زیر نظر قاضی مقیسه ،محاکمه میشود ۹۱ ،نفر از
کارگران ،همراهان و همسنگران اسماعیل بخشی که هر یک از آنان در روزهای اعتصاب نیشکر
هفتتپه در کنار او بودند نیز در شعبه  ۹۰۱دادگاه کیفری شهرستان شوش زیر ضرب قرار گرفته و
یکی یکی محاکمه میشوند .تاکنون  ۱کارگر هفتتپه محاکمه و به تحمل  ۹ماه حبس تعلیقی و  ۹۰ضربه
شالق محکوم شدند و  ۹۰نفر از کارگران نیز روز چهارشنبه  ۱۹مرداد ۹۹۱۹محاکمه و از کم و کیف
آن محاکمه اطالعی در دست نیست!
در ادامه همین وضعیت فعاالن " کمپین حمایت از بازداشتشدگان هفتتپه و زندانیان ترقیخواه " اعالم
می دارند  " :یکی از اتهامات  ۹۰کارگر دیگرکه در شعبه  ۹۰۱دادگاه کیفری شهرستان شوش پرونده
دارند ،بابت اتهام «اخالل در نظم عمومی از طریق هدایت و حضور تجمعات غیرقانونی و ممانعت از
تردد فعالیت شرکت در وقت مقرر» است .از این  ۹۰نفر سه نفر تعهدی که کارفرما توصیه کرده بود،
امضا کردند و از این بابت خیلی نگران هستند .متاسفانه دیگر آنکسی که اینجا روشنسازی میکرد نیست
و این روزها در اوین است .دوستانی داشتیم که حاال خطشان را عوض کردهاند اما ما هم آدمهای سادهای
نیستیم و به موقع حرفمان را میزنیم .برخی از کسانی که در روزهای اعتراض در کنارمان بودند االن
در کنار اسدبیگی راه میروند؛ این روزها برای ما روز شناسایی اینها است؛ اما باالخره اینها هم رسوا
میشوند".
آنچه دارد اتفاق می افتد دو سویه نشانه گیری را نشان می دهد  .یک سویه آن مقاومت زندانیان سیاسی و
تن ندادن به خواست رژیم ،وسویه دیگرآن دردرون و برون ازایران ؛ همراهی وهمگرایی و همپیوندی و
همپوشانی با زندانیان سیاسی است  .شکل گیری کارزارهای دائمی برای دفاع از زندانیان سیاسی  ،این
برآمد حاصل می آید که زندانیان سیاسی تنها نیستند  .ما برآنیم و انتظار داریم در همه جای این جهان ،
در هر کجا که انسانیت معنی دارد و نیروی زندگی و بشردوستی و آدمیت جریان دارد ،برای آزادی بی
قید و شرط و فوری زندانیان سیاسی وعلیه حکومت اسالمی و بیداد گاه هایش به هر طریق ممکن مبارزه
واعتراض می کنیم و خواهان آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی خواهیم بود .امیدواریم رسانه ها با
رعایت اصل شفافیت و صداقت به موضوع این کمپین « زندانیان سیاسی ایران  ،تنها نیستند » ورود کنند
و به سکوت خویش پایان دهند .
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