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   ايران–علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ می ٢۵
  

 ن پيشروگزارش سعيد يوزی به تشکل ھای مستقل کارگری و فعاال

 

  !!!چرا، مرا دستگير، زندانی و محاکمه کردند

 حساس و تا حد کنکاش و دخالت در خصوصی ترين   ھر چيزیش، نسبت بها تاريخی ۀ سياسی طبق سابق ليسوپ

    بحث و تبادل را از طريق پيش پا افتاده ترين.  وظايف خود تعريف می کندء محفلی و خانوادگی را جز روابط

ۀ شرايط و اعمال پيچيد.  سياسی قلمداد می کنند به عنوان جرم  فردی و اجتماعی ، شنود و کاشتن افراد در روابط

کرمانشاه و کردستان به کار  البرز ،  شھر در استانھای تھران ، يب و مراقبتی که برای دستگيری من در چھارتعق

  برام تعريف کردند ، به خود شک کردم و ترسيدم، شايد کار مھم و خالف برده بودند، و پس از دستگيری خودشان 

 با من  نیولفيت  اگر   اصالً   متوجه شدم که یئباز جو طی روند   اما براستی.  انجام داده ام  امنيت بزرگی ،عليه

و اين ھمه ھزينه و پرداخت حقوق و وقت گذاشتن   اطالعات ۀ ادار  تالش تماس می گرفتند، ديگر نيازی به اين ھمه

 . بيت المال را حرام کنندنبود، نمی دانم چرا دوست دارند بی خودی موضوع را بزرگ جلوه بدھند و اين ھمه مثالً 

 ، صنفی یانجمنھا   فعاليت در انجمن کارگران مھاجر ، ھمچنينألۀ  مس کاری و  روابط  تردد به عراق ، دنبال

ی از امجموعه  سقز وساير ، ديواندره ، مريوان ،  کامياران سنندج ، از جمله قانونی و غير دولتی شھر ھای غرب ،
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 در کيفر خواست، تنظيم شده  نظام  سياسی عليه  ت و تبليغات به نام جاسوسی ، اقدام عليه امني اتھاماتی بودند ،که

   . اطالعات سنندج بودمۀ پنج روز در ادار مدت.  بود م غير قابل باوريپيچيده و برا. دست گيری ،خيلیۀ نحو. بود

ه مدت سی و چند روز ھم ،طی سه بار مرا ب. تحويل زندان مرکزی دادند  فشرده و تکراری ،  یئ از بازجو بعد

 با چنين  صد ميليونی کردند، من شديداً ۀ چھار باز پرسی جھت تفھيم اتھام بردند، برايم تعيين وثيقۀدادگاه انقالب شعب

 به دادگاه فرا   حدود ده روز جھت محاکمه  در نھايت بعد از  زندان کردند،  ۀظلمی مخالفت کردم، و آنھا مرا روان

بعد از قرائت کيفر خواست، خواستند که، .  حضور خانواده وجود نداشتدادگاه علنی بوده و مانعی برای. خواندند

   ھيچ موردی از آنھا اطالعاتۀ يھای ادارئاتھامات وارده را قبول نداشتم و در بازجوۀ که کلي اين  ضمن  . کنم دفاع

د آزاد باشد و ھيچ کدام  شفاف اعالم کردم ھر گونه فعاليت صنفی و اجتماعی باي جامع وۀ در دفاعي. را نپذيرفته بودم

و تمام مسائل و مشکالت کارگران و .  قلمداد شود از فعاليت ھای صنفی و اجتماعی نبايد به عنوان اقدام عليه امنيت

    تمام خانواده ھای آنان را تشريح و بيکاری بيش از ده ميليون کارگر و پائين بودن سطح دست مزد ھا را، بانی

   مواد مخدر، اعتياد و ھمچنين  خريد وفروش  وسيع ، گسترش  قتلھای ی مسلحانه،مشاغل کاذب، مانند، سرقتھا

يافته ، کودکان کار و خيابان،   به شکل سازمان  باالرفتن آمار خشونت و خود کشی و خود سوزی، تن فروشی

 اعالم کرده  لفروش و کرايه دادن کودکان و نوزادان ، فروش و کرايه دادن اعضای بدن ، کول بری و ديگر مسائ

يک ۀ  در شعب ی صادرهأ آن دفاعيه که در حکم ر  بر مبنای .و از حقوق خود و ديگر ھم طبقه ھايم دفاع کردم

  .دادگاه انقالب ، تبرئه شديم

  .  بايد سند جھت وثيقه بگذاری بر قراری دادگاه که برايت کيفر خواست تنظيم می شود، بھم گفتند تا روز

با اين ھمه پر حرفی طی اين :  قاضی با تعجب و نگاه غضبناکی پرسيد يچ اعتبار مالی ندارم،ھ: به قاضی پاسخ دادم

  ! ؟..نداری ؟ ملک و ثروتی ..ھمه سال چکار کردی

 با اين دستمزدھای کالن کارگری که به ما کارگران می دھيد؟ يا با  آقای قاضی من کارگرم از کجا بيارم،: گفتم

به ما داديد؟ يا به اعتبار وبه اميد شرايط و امکانات و تسھيالت و ايمنی محيطھای کار امنيت شغلی و کار مستمر 

ميليونی، و  سازيھای  دست و پنجه نرم کردن با موج اخراج  امروز ما گرفتار و مشغول  برايمان مھيا کرديد؟ 

ارگران را گرفتار کرديد ، و  دوازده و شانزده ساعت کاری ھستيم که شما ھا لطف کرده، ما ک طاقت فرسای شرايط 

 ساعت آن ھم تازه با عدم پرداخت ھمان چندر قاز تا ١۶ تا ١٢البته اگر از لطف و مرحمت شما کاری پيدا شود، با 

  ؟ ....شود ثروت مورد نظر شما جمع می  بفرمائيد با اين شرايط بيش از يک سال، حاال شما لطفاً 

ل نشدم ودر ھمين حال قاضی ويتھای زندگی کارگريم برای خودم ھم کنترناخودآگاه دور برداشتم ودر دفاع از واقع

  .... دادگاهۀو منتظر وقفه ای برای بيرون کردن من از جلس ھم در سکوت کامل خيره شده بود

موران دستور داد؛ أبعد به م. تا وثيقه نزاری بيرون نمی روی : و باالخره پس از فورجه ای که ايجاد شد بھم گفت

آخه من تنھا جز نيروی کارم در زندگيم ھيچ :  گفتموی قبل از دست بند زدن اجازه خواستم و به  .بيرونببرينش 

 تنھا سر مايه ام ھمين نيروی کارم ھست که به مرور زمان مستھلک شده و ديگه خريداری ھم  انباشتی ندارم،

  .... مگه دوباره جوان شوم نداره،

 زندان امن  بيرون نخواھم رفت،: تمام گفتم ھی زندان شدم، و اين بار با صراحت از دفتر بيدادگاه بيرون اومدم و را

  ... تر از محيط کاره

  -امروز تمام ثروت و سرمايه دست مالک است و تجار و کاسب حبيب خدا و صاحب کاره: با خودم گفتم

  - کارمۀاما من نيز صاحب اين افتخارم که دارای نيروی خالق
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  ثير گذارمأ جامعه تدر توليد و خلق ثروت

  به ھمين خاطر نه کاسب شدم نه تاجر و نه پيمانکارم

  تا يک ماه مشغول شش ماه بيکارم

  ھرچند برای نان شب محتاج نيروی کارم

  در تمام زندگی خوشبختی انسان است شعارم

  اين است تنھا افتخارم

 صنعت و  گر چه چھره ام در معدن،م انسان دوستم  اخالق تمامی ثروتھای جامعه منم، با وصف خصلت اجتماعی

 ر ودُ . ی ھای من کارگر نقش بر الماس و طالستئتمام زيباۀ جوھر:  مارکسۀباغ و مزارع تبديل به کاال شده، به گفت

کند   استثمارم می رود،  کارم به يغما میۀ بھر . ميدرخشد از نقشم خورشيد و جاودانگی بارد از دستم، گوھر می

  ... شوم به دليل از خود بيگانگی  نان روز می محتاج ديو سرمايه،

بگذار بھم بخندند قماش محتکر و انگل و بھره کشان که به گمان آنان چون مال و ثروت ندارم، از سر ندانم کاری 

ی که دست بردن ئ در دنيا .داريم اما اين ھمان نگين و نگار زندگی است، که عليه بورژوازی زالو صفتان ..... است

رده دام دارد، قشر بازاری، پادوھای خد و تغيير و شرکت ھمگان در توليد و سازندگی، زندان و شکنجه و اعبرای نق

و انگل و بيکاره از طال فروش تا پيمانکار و ول گردان مخبر جيره خوار و دالل خود را صاحب ارزش  بورژوا  

  ! دانند کارگر میۀ کاالی خلق شد

  . ش بر خود زوزه بکشندبازاری و دالل  ره خوارش، جي  اقشارۀبگذار بورژوازی و ھم

  ........ ی انسانی بر پا خواھند کردئطبقاتی خود دنيا با اتحاد وھمبستگی   کارگر و مزد بگيران ۀطبق

  .... زنده باد انقالب

  .....زنده باد انسانيت

  ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٢۶ سعيد يوزی 

   پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری ۀعضو کميت

  عضو انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی شھرستان کامياران

  ١٣٩۶ ]جوزا[ خرداد١دوشنبه 

 

 


