
 

  افق روشنیت کارگريسا

  سازمانهاعتراض کارگران ايران خودرو ب

 دهندگان حمله به منازل کارگران در شهرکهای واوان و پيکانشهر
 

 جماه هشتاد و پنمهرپانزدهم                                                                      جمعی از کارگران ايران خودرو
 

 

  مسلم انسانها است رسانه های صوتی و تصويری حق آزادی،آزادی مطبوعات،آزادی انديشه 
 

  گرامی دوستان و همکاران

 
ز قبل طراحی شده در حاليکه ما کارگران در طی هفته های گذشته نيروی انتظامی جمهوری اسالمی با يک حرکت ا

 خانه بودند و در و کودکانسرکار خود مشغول به کار بوده وبچه های ما نيز در مدرسه حضور داشتند و تنها خانمها

و نگاه کردن به   و کودکان سرگرم بازی  را رديف می کردند  امور خانه  از همه خستگيهای روز جمعهغ فارزنان

 انتظامی  نيروهایيورش  ی بودند ناگهان با صدای همسايگان از خانه هايشان بيرون آمدند تا شاهد کارتون تلويزيون

ترس به خود می لرزيند و زنان بی دفاع  بچه های کوچک ازبه مجتمع مسکونی اکباتان محل زندگی خود شان باشند

شما حق نداريد وارد حريم خصوصی و   در خانه نيستند   مردانشان  می خواستند هر چه از افسران نيروی انتظامی

زنان از نيروی .  بچه ها و ايجاد جو وحشت ماهواره ها را جمع کنيد شما حق نداريد اينطوری با ترساندن.آنها شويد

انتظامی می خواستند بروند و زمانی بيآيند که مردان در خانه باشند ولی نيروهای انتظامی بی توجه به گريه کودکان 

 و ماهواره ها کنده و آنها را  و هراس با شکستن درب آپارتمانهای مسکونی وارد پشت بام ها شدهبا ايجاد جو وحشت

بودند  روزه داری خوابحظه بيماران و کسانی که هنوز درين می انداختند آنها حتی ماليپشت بام ها به پااز

  .بچه ها وزنان ماهواره ها از زمين جمع آوری و بار وانتها کردند و بردندنکردند و در جلو چشمان هراسان را

اين دومين حمله به منازل ما کارگران در طی هفته های اخير می باشد نيروهای انتظامی هفته گذشته نيز به شهرک 

 پيکانشهر حمله کرده و تمام بشقابهای ماهواره ها را جمع کردند 

نيروی انتظامی با  .کدام از مردان در خانه نبودندچ هي که منازل ما کارگران حمله کردهنيروی انتظامی در حالی به

.کدامين مجوز قانونی به خانه های وارد می شود که مردان در خانه نبودندوزنها و بچه ها تنها بودند  

 کودکان نيروی انتظامی با کدامين مجوز باعث ايجاد ترس و حشت در کودکان شده است که چند روز ديگر روز

.است  

.و احتماال فردا نيز به شهرکهای بنفشه وشاهين ويال و غيره حمله خواهندکرد  

 

 



 

ما کارگران ايران خودرو اين حرکت نيروی انتظامی را محکوم کرده و آنرا تجاوز به حريم خصوصی خود تلقی و 

 جمهوری می  محترمست و به خصوص از قوه قضائيه و ريا و از نمايندگان مجلساز تمام مقامات و مسئولين

.خواهيم در اين مورد پاسخ روشنی به ما کارگران بدهند  

 

به انجمن دفاع از آزادی بيان: رونوشت  

سازمان گزارشگران بدون مرزبه : رونوشت  
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