
 

 

  شگر کیست؟ اغتشا

  آقای مسئول نیروهای پلیس امنیت شهرستان سقز

یازده اردیبهشت برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر به دستور شما، نیروهایتان به ما کارگران به 

اما .اتهام اینکه در میان کارگران ساختمانی حضور داشتیم حمله کردند و شهر را به اغتشاش کشیدید

و شتم قرار  چون مامور قانون هستی کسی از شما بازخواست نمی کند و کسی هم شما را مورد ضرب

یک انسان عادی  برو جلو آینه به خود و لباس تن خود نگاه کن و یک لحظه همچون" لطفا. نمی دهد

 فکر کن که شما با ما کارگران که نه اسلحه داشتیم و نه علیه اسالم شعار دادیم چکار کردید؟

من بعنوان یک . شما مرتب از طریق موبایل درخواست نیروی کمکی می کردید تا ما را سرکوب کنند

 انسان از شما و مسئوالن شما که در آنجا حضور داشتند چند سئوال دارم؟

 ما کارگران اسلحه حمل می کردیم؟ – 1

 ما کارگران علیه دین اسالم شعار می دادیم؟ – 2

 ما کارگران علیه نظام شعار می دادیم ، آن اتهام نخ نمای شما؟ – 3

 را به خشونت کشیدید؟ شما چرا مراسم آرام روز کارگر – 4



 آیا ما به کسی و یا ماموران شما که در آن مراسم حضور داشتند، توهین کردیم ؟ – 5

آیا کس و یا مرجعی در این مملکت وجود دارد تا شما ها را به اتهام اخالل در نظم عمومی  - 6

  بازداشت و محاکمه کند؟

ر از نیرو های تحت امر شما ایشان را گرفته نف 15آیا جرم و اتهام عثمان اسماعیلی چیست؛ که  – 7

 بودند و با زور او را به داخل ماشین انداختید؟

جواب به این چند سئوال ساده برای شما سنگین است و اگر زیاد فکر کنید مطمئن هستم که مغز " یقینا

به فرمان پس من پیشنهاد می دهم به وجدان خود مراجعه نکنید و همیشه گوش . شما منفجر خواهد شد

کسانی باشید که شما ها را سپر بال خود قرار دادند و خود در ناز و نعمت و امنیت کامل زندگی می 

  .کنند

ما بعد از مراسم برگشتیم و چند قطعه . آقای مسئول پلیس امنیت، ما هم یه کم از قانون ایران بلد هستیم

اگر گرفتن عکس از خانواده خود جرم است و شما عثمان . عکس از خودمان گرفتیم نه از شماها

ه با آن نیروی اسماعیلی را به این اتهام بازداشت کردید؟ میشه به ما و اذهان عمومی اطالع دهید ک

خودتان که در حضور هزاران نفر از ما و از خانواده ما بدون اجازه عکس و فیلم برداری می کرد 

؟ ما قبول داریم که همان فیلم و عکس ها را که توسط نیروی خود شما از مراسم گرفته .چکار کردید

تا مشخص شود اغتشاشگر  شده، تحویل مرجع قضایی دهید و در یک دادگاه علنی ما را محاکمه نماید،

 کیست؟

هر چند می دانم که شما و نیروهای تحت امرتان بعد از سرکوب ما به محل انجمن صنفی کارگران 

یعنی دفتر همان کارگرانی که چند ساعت پیش . ساختمانی مراجعه کردید و دفتر انجمن را افتتاح نمودید

که هیئت همراه شما میل کردند با پول همان  می دانستید آن شیرینی و شکالتی. آنان را سرکوب کردید

ماه است یک  6کارگران ساختمانی خریداری شده بود که در حضور خود شما اظهار می کردند، 

  .ساعت کار نکرده اند و توان تحمل این زندگی را ندارند

وشته در پایان از همه وجدان های بیدار تقاضامندم که، یک طرفه قضاوت نکنند و در مورد این ن
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