یدی عزیزی
از بنیانگذاران اتحادیه صنعتگر سنندج و عضو کمیته برگزاری روز کارگر سنندج در سال  ١٣٦٦و ١٣٦٧

من هم شکنجه شدم
اسماعیل بخشی یکی از هزاران فعال جنبش کارگری در تاری""خ ب""ه س"رکارآمدن جمه"وری اس""لمی اس"ت ک""ه دس""تگیر و ش"کنجه
شده است .شکنجه گران همیشه به زن""دانی اخط"ار م"ی دهن""د ک"ه پ"س از آزادی نبای""د درب"اره ش"کنجه ب"ه هی""چ وج"ه ص"حبت کن""د.
ویژگی اسماعیل این اس"ت ک""ه ب"ا ش"جاعت و از خ"ود گذش"تگی ک""ه در تاری""خ جنب"ش طبق"ه ک"ارگر ای""ران ب"ی نظی"ر اس"ت ن"ه تنه"ا
شکنجه هایی که شد را علنی کرد بلکه خواهان پاسخگویی مسئول این شکنجه ها که وزیر اطلعات هست ،ش""د .ن""امه اس""ماعیل
بخش""ی علی""ه ش""کنجه فراخ""وانی ب""ود ب""ه هم""ه فع""الین جنب""ش ک""ارگری و دیگ""ر آزادیخواه""ان ک""ه درب""اره ش""کنجه ای ک""ه ش""ده ان""د،
صحبت کنند .با کارزاری که با نامه اسماعیل بخشی علیه ش"کنجه ایج""اد ش""ده ص"حبت از ش"کنجه گلی""ه و ش"کایت از جمه"وری
اسلمی نیست بلکه تیری است به مرکز ارکان جنایت این رژیم.
الن  ٤٠سال است که ج"واب جمه"وری اس"لمی ب""ه خواس"تهای ک"ارگران و اعتراضاتش"ان دس"تگیری ،ش""کنجه ،ش"لق و اع""دام
است .من هم یکی از فعالین جنبش کارگری هستم که دستگیر و شکنجه شدم .حدود یک هفته بعد از برگزاری مراس""م ب""ا ش""کوه
روز کارگر سال  ١٣٦٧سنندج دستگیر شدم .این دومین سالی بود که در سنندج روز کارگر علن""ی برگ""زار میش""د و م""ن ه""ر دو
سال عضو کمیته برگزار کننده روز کارگر و همچنین از بنیان گذاران اتحادیه صنعتگر بودم .هنگام دس""تگیری بعن""وان برقک""ار
در بیمارستان کودک سنندج کار می کردم و اولین فرزندمان ،روژین تازه به دنیا آمده بود .بجای اینکه شاهد رشد و اولین خنده
های دختر تازه متولد شده ام باشم بدلیل فعالیت در ایجاد اتحادیه صنعتگر سنندج و برگ"زاری روز جه""انی ک""ارگر دس""تگیر ش""دم
و از همان اول تا مدت پنج ماه زیر شدید ترین شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی و بازجویی های طولنی مدت بودم.
کابل زدن به کف پا و کمر ،لگد زدن به اعضای حساس بدن ،ساعتها ایستادن روی پا ،نشستن س""اعت ه""ا ب""ا چش"م بن""د در وس""ط
یک سالن و شنیدن و شاهد شکنجه سایر زندانیان بودن .در جمهوری اسلمی به شکنجه می گویند تعزیر و به بازجو می گویند
کارشناس پرونده .حاکم شرع که یک آخوند بود صد ضربه شلق می نوشت و شکنجه گر می گف""ت اگ""ر خواس""تی ح""رف بزن""ی
دستت را بلند کن و اگر دستت را بلند نکنی تا آخر و تا حد بی هوشی شکنجه می شوی و شلق می خوری .م""ن پن""ج م""اه زی""ر
بازجویی و شکنجه بودم .تمام این دوران پاهایم ورم داشت ،یک دندانم شکست ،کمرم شدیدا آسیب دید و پس از سی سال هن""وز
کمر درد دارم .بازجوی من را مهندس صدا میکردن""د و دادی""ار ش""هرام کرمانش""انی ب""ود و یک""ی بن""ام ج""ودی ک""ه نم""ی دادن""م ح""اکم
شرع بود یا بازجو .هر چی از شکنجه های وحشیانه زندان حرف بزنیم باز هم کم است و باید درباره آن کتابها نوشت.
پس از پنج ماه شکنجه در بیدادگاه چند دقیقه ای انقلب سنندج به دو سال حب"س محک"وم ش"دم و ت"ازه ب"ه بن""د عم"ومی آم""ده ب"ودم.
هوا خوری و ملقاتها قطع شده بود .یک شب رئیس زندان آمد و اسامی پنجاه نف""ر را خوان""د ک""ه بس""یاری از آنه""ا را میش""ناختم.
در بن""د همهم""ه پیچی""د و ه"ر کس"ی چی"زی م"ی گف"ت .ع""ده ای فک"ر م"ی کردن""د ک"ه ب"رای انتقالش"ان اس"ت ب""ه زن"دان کامی"اران و ی"ا
کرمانشاه است اما همه اشتباه می کردیم .آن پنجاه نفر را همان شب در زیر زمین زندان سنندج اعدام کردند .بع""دها فهمی""دیم ک""ه
اعدام آنها بخشی از کشتار زندانیان سیاسی بود که از تابستان  ٦٧و با فرمان خمینی جلد در سراسر ایران اجرا شد.
الن که این نامه را می نویس"م عل"ی نج"اتی یک"ی از ره"بران باس"ابقه س"ندیکای ک"ارگران نیش"کر هف"ت تپ""ه و از ك"ارگران ف"ولد
اهواز طارق خلفى ،کریم سیاحی و بهزاد علیخانی و محمدرضا نعمت زاده هم چنان اسیر شکنجه گران هستند.
در پایان یادی کنم از جمال چراغ ویسی سخنران روز کارگر سنندج در سال  ١٣٦٨ک"ه چن""د روز بع""د از روز ک"ارگر دس""تگیر
شد و بدست جنایتکاران جمهوری اسلمی اعدام شد.
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