سويدی
در محکوميت دستگيری ،شکنجه و کشتار ستار بھشتی و جميل ُ
اخبار فجايع را شنيده ايم ،يکی را بيشتر )ستار بھشتی( و ديگری را کمتر )جميل ُسويدی()*( ھر
دو را در فاصلۀ سه روز يکی را در زندان اطالعات کرج و ديگری را در اھواز به
طور فجيعی در زير شکنجه کشتند .اولی کارگر و وبالگ نويس و دومی يک کارگر
جوشکار بود .اما "جرم" شان مشترک بود :ھردو کارگر بودند ،آن ھم کارگری با
"زبان سرخ" که می بايست "سرشان بر باد میرفت"! کارگرانی که ساکت نبودند،
می -
اعتراض میکردند ،فرياد میزدند ،افشاگری می کردند ،اطالع رسانی
کردند ،از حق و عدالت و آزادی حرف می زدند و به بی عدالتی ،پايمال کردن حقوق
خود و ھمطبقه ای ھايشان و سرکوب و خفقان معترض بودند .اما نظام سرمايه و
دستگاه ھای قضايی ،امنيتی و پليسی اش ،اين ھمه را برنمی تابد .الزمۀ حفظ چنين
نظامی ،به انقياد درآوردن ھمۀ مردم ،مطيع و گوش به فرمان واداشتن آنھا و خفه
کردن ھرصدايی – به خصوص صدای رسای کارگران ،که آنان را دشمن واقعی و
خطرناک در مقابل خود دانسته و به طريق اولی گور کن خويش می داند– به ھر شيوه
و ھرشکلی است تا با ايجاد رعب و وحشت ،آنھا وکل جامعه را از ھر نوع حرکت و
صدايی باز دارد.
ستار و جميل را به فاصلۀ کوتاھی با ھمين ھدف در زير شکنجه کشتند تا
از کارگران ،بويژه کارگران دربند زھر چشم بگيرند ،بگذار تا اين بی خبران "قدرت
نمايی" کنند و سيطرۀ ننگين و جنايت بار خود را به بھای جان عزيز اين کارگران
حفظ کنند! اما اين اولين بار نبود که با اين شيوه و با اين ھدف ،انسان ھايی را در
مسلخ ھای شان به خون مینشاندند ،ده ھا مبارز ديگر در بيش از سه دھه و بويژه ماه
ھای اخير در زندان ھای تبريز ،اھواز ،حميديه ،دزفول ،شوش ،بلوچستان ،اوين و
کھريزک در زير شکنجۀ جالدان رژيم جان باختند ،در اين مدت،اما نه فعالين کارگری
وديگر جنبش ھای اجتماعی از مبارزه دست کشيدند و نه رژيم از کشتار .ولی فريادھا
و اعتراضات میرود که رساتر گردد ،چرا که مبارزات کارگران ريشه عميق داشته
و از تضادی واقعی و ساختاری سر چشمه گرفته و لذا مبارزات کارگران بويژه از
طرف فعالين آن گسترده تر میشود .در مقابل ،جالدان نيز کينه توزتر ،وحشی تر و
خونخوارتر شدند .و اين تقابل ھمچنان ادامه خواھد داشت تا زمانی که مبارزات
گستردۀ جنبشھای اجتماعی و در پيشاپيش آن ھا طبقۀ کارگر به سرنگونی اين رژيم
ارتجاعی غارتگر ،جنايتکار ،وحشی و ضد بشری به ھمراه سرمايهدار منجر شود.
بيائيد با رساتر کردن صداھای اعتراضات خود ،با انعکاس وسيع اخبار اين جنايات،
با تشکل و مبارزاتی متحدانه ،در نزديک شدن پايان اين نظام ننگين ھمراه شويم.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
آبان ماه  – ١٣٩١نوامبر٢٠١٢
nhkommittehamahangi@gmail.com
/http://nahadha.blogspot.com
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

)*(  -ضميمه ھا
ستار بھشتی ،وبالگنويس ،زير شکنجه کشته شد

ا
بنا بر گزارشھا ستار بھشتی وبالگنويس که در روزھای اخير توسط "پليس فتا "بازداشت شده بود ،زير شکنجه
ماموران کشته شده است .عموی اين وبالگ نويس میگويد ،علت فوت را جويا شديم ولی به ما گفتند "خفه شويد "و
به شما ربطی ندارد.
بنا بر گزارشھا ستار بھشتی "وبالگ نويس و از فعاالن شبکهھای اجتماعی" ٣۵ ،ساله زير شکنجه ماموران
امنيتی کشته شده است .مادر ستار بھشتی روز سهشنبه  ١۶آبان به سايت "سحامنيوز" گفته است« :از ما خواسته
اند فردا صبح پس از ھماھنگی با ماموران به کھريزک مراجعه کنيم و جنازه را تحويل بگيريم" .عموی ستار
حسينی نيز گفته است» :تا امروز ھيچ خبری از وی نداشتيم .تا اينکه امروز دامادمان را احضار کردهاند و به وی
میگويند که ستار فوت کرده و به مادر و خواھر وی اطالع دھيد .ھنگامی که علت فوت را جويا شديم به ما گفتند
خفه شويد و به شما ربطی ندارد».
در ھمين زمينه سايت "بازتاب" نيز در گزارشی با عنوان "درگذشت يک وبالگنويس حين بازجويی ،نگذاريد به
سرنوشت پرونده کھريزک تبديل شود" نوشته است ،درگذشت تاسفبار اين جوان که احتماال به دليل قصور يا
تقصير عوامل دخيل در پرونده وی صورت گرفته است ،يادآور خاطرات تلخی نظير مرگ زھرا کاظمی در زندان
اوين ،مرگ زھرا بنی يعقوب ،پزشکی در ھمدان ،مرگ ھاله سحابی و پرونده کھريزک است که تا کنون ،ھيچ
يک به نتيجه قطعی نرسيده است.
آنطور که در گزارش سايت بازتاب آمده است» :رسيدگی دقيق و علنی به پرونده ستار بھشتی و محاکمه قاصران
و مقصران اين پرونده ،انتظاری است که افکار عمومی از مقامات قضايی ،به ويژه دادستان تھران دارند تا بدون
اثرپذيری از فشارھا ،اعتماد مخدوش شده به اقتدار دستگاه قضايی در پرونده ھای مذکور را ترميم کند».
پيش از اين "سايت کلمه" از قول شاھدان عينی از زندان اوين گزارش داده بود که وی در بازجويیھا به شدت
مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و آثار کبودی و شکنجه بر تن و صورت و سر اين زندانی سياسی
مشھود بوده است.
دستگيری ستار بھشتی در منزل
بنا بر اين گزارشھا ستار بھشتی يکشنبه  ٧آبان (در چند گزارش اين تاريخ سهشنبه  ٩آبان ذکر شده است( ٢٨
اکتبر ،با يورش ماموران امنيتی به منزل پدریاش در رباط کريم دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد .زندانيان
سياسی بند  ٣۵٠زندان اوين که ستار بھشتی يک شب را در آنجا سپری کرده بود ،روايت کردهاند که بدن اين
جوان زير ضرب و شتم له شده بود و به گفته آنھا حتی يک جای سالم در بدنش نبود .بر اين اساس ستار بھشتی
که در بازجويیھا تحت فشار برای اعتراف و پذيرفتن خواست بازجويان پليس فتا بوده است ،پس از مقاومت به
صندلی بسته میشده و مورد ضرب و شتم قرار میگرفته است.
فاطمه بھشتی خواھر ستار بھشتی نيز گفته است که شوھر او را خواستهاند و به او گفتهاند "برو مادرش را آماده
کن ،قبر بخر ،فردا بيا جنازه را تحويل بگير" .به گفته خواھر ستار بھشتی وقتی ماموران برادرش را بردهاند ،او
سالم بوده و حتی قرص سردرد ھم نمیخورده است .خواھر ستار بھشتی ھمچنين درباره تھديد خانواده توسط
ماموران امنيتی میگويد که» :گفته اند با ھيچ جا مصاحبه نکنيد ،اگر مصاحبه کنيد پدرتان را در می آوريم .داداشم
کاری نکرده بود ،چی کار مگر کرده بود؟ از آن سهشنبه که )ستار را( بردند تا االن ھيچ خبری ازش نداشتيم که
امروز خبرش را برايمان آوردند».
بنا بر گزارشھا تا ظھر روز چھارشنبه  ١٧آبان ) ٧نوامبر( ھنوز جنازه اين وبالگنويس توسط پزشکی قانونی
کھريزک به خانواده او تحويل داده نشده است.

جميل سويدی شھروند اھوازی تحت شکنجه کشته شد
جمعه١٩ ,م آبان١٣٩١ ,

جميل سويدی ) ۴۵ساله( شھروند عرب اھوازی ساکن در منطقه لشکر آباد تحت شکنجه نيروھای
امنيتی کشته شد
به گزارش فعاالن حقوق بشری از اھواز جميل سويدی کارگر يک کارگاه جوشکاری است و حدود
يک ماه گذشته به دست نيروھای امنيتی بازداشت شده بود .ھنوز از چگونگی و داليل بازداشت اين
شھروند عرب گزارشی در دست نيست .بنا به گزارش ھای رسيده ،خانواده جميل سويدی طی يک ماه
گذشته مراجعات مکرر اما بی نتيجه به مراکز امنيتی وانتظامی در اھواز داشتهاند.
گزارشگران حقوق بشری می گويند جنازه جميل سويدی به شکل کامال اتفاقی توسط يکی از آشنايان
او در سردخانه پزشکی قانونی ديده شده و به خانواده او اطالع داده می شود .جنازه جميل سويدی
ھنوز به خانواده او تحويل داده نشده وپيگيری خانواده او برای کشف داليل بازداشت  ،شگنجه
وچگونگی مرگ او تا به حال به نتيجه نرسيده است.
پيش از اين نيز شش فعال سياسی عرب اھوازی به نام ھای غيبان عبيداوی از حميديه،محمد چلداوی
از اھواز ،رضا مغامسی از دزفول ،محمد کعبی از شوش و ناصر آلبوشوکه از اھواز و عليرضا
غبيشاوی از اھالی خلفيه نيز زير شکنجه کشته شده بودند..
جميل سويدی کارگر جوشکار بود و برادرش جليل  -که از جميل بزرگ تر است  -در سال شصت يا
شصت و يک به جرم " خلق عرب" و ارتباط با گروه ھای چپ دستگير شد و پس از سه سال آزاد
گرديد اما با حالتی آميخته با جنون که ناشی از شکنجه ھای فراوان در زندان اھواز بود .پس از سه
سال جليل سويدی حالت طبيعی اش را باز يافت .واکنون نوبت برادر ايشان رسيد که به اين شکل جان
ببازد .ايشان اھل لشکر آباد است و ھمين بچه ھای عرب لشکر آباد بودند که در اوايل انقالب شماری
از بچه ھای چپ غير عرب را نجات دادند و يکی از اتھامات جليل سويدی نيز ھمين بود
بنا به گزارشات رسيده خانواده جان باخته جميل سويدی شديدا تحت کنترل مأمورين ھستند ،ھمسايه
ايشان اعالم کرده :اين کنترل آنقدر زياد است که ايشان مجبور شدند به شھرستان ديگری جھت مراسم
عزاداری بروند

