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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٧

  آيا مرگ شاھرخ زمانی،
  ؟!مرگ حکومت اسالمی را تسريع خواھد کرد

 
  

تبريز » وادی رحمت« شاھرخ عزيزمان در مزار ع جنازهئي، مراسم تش١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور٢۴شنبه  امروز سه

 که جسورانه و قھرمانه در انقالب ئیھا اما شايد تبريزی. ريزد دچار تب شده است تبريزی که تب می. برگزار شد

 ئی که امکان برپائیھا  مردم ايران، جرقه انقالب را عليه حاکمان وقت زدند، تبريزی١٣۵٧مشروطيت و انقالب 

را فراھم کردند دور از انتظار نيست که اين بار نيز  تاريخ گذشته پرشکوه ھمبستگی انسانی و وری  حکومت پيشه

تبريز ! انترناسيوناليستی خود را تکرار کنند و ناقوس مرگ کليت حکومت جھل و جنايت اسالمی را به صدا درآورند

ھا،  ھا، دھقانی يدر عمواوغلوھا،  بھرنگیشھر مبارزان راه آزادی و کمونيست و تاريخ سرافزار ستارخان و باقرخان، ح

ھا را در دل و جان تاريخ پرافتخار خود پرورش  ھا و صدھا ھزار رزمنده راه آزادی و سوسياليسم است که آن وری پيشه

پس بگذاريد اين انتظار تاريخی را از مبارزان تبريز، به ويژه کارگران سوسياليست، باز ھم با . داده و ثبت کرده است

  !خيزد اگر تو برخيزی، ھمه ايران بر می! تبريز با تمام قدرت بر خيز: ی بلند تکرار کنيم و فرياد بزنيمصدا

، »راھش ادامه دارد«و » شاھرخ زنده است«ھايش، با شعار  ای جمعی از نزديکان و ياران و خانواده شاھرخ و ھم طبقه

  .اش بدرقه کردند وی را به خوابگاه ابدی

شنبه بيست و دوم شھريور ھزار و  گر سوسياليست و از فعاالن جنبش کارگری ايران، روز يکشاھرخ زمانی، کار

  . شھر کرج درگذشتئیدر زندان رجا» !به علت سکته مغزی؟«سيصد و نود و چھار، 

 بعد از ظھر جسد او را با دھانی پرخون و سری كبود در تختش در زندان ۵ ساعت ۴ بند ١٢بندان شاھرخ در سالن  ھم

وی به طور . شه سرحال و با نشاط بوده استيبندانش بوده و مانند ھم  صبح امروز در كنار ھم١٠وی تا ساعت . افتندي

  .كرده است ثابت ورزش می
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ھای  کميته پيگيری ايجاد تشکل« ساله، عضو شورای نمايندگان ۵١شاھرخ زمانی، کارگر سوسياليست و نقاش ساختمان 

 در ١٣٩٠ خرداد ١٨وی در . ن ساختمان استئي سنديکای کارگران نقاش و تزئیو عضو ھيات بازگشا» کارگری

  . زندان منتقل شده است۵ سال حبس تعزيری محکوم شد و در اين مدت به ١١تبريز، دستگير و به 

تقی محمودی، که وکالت شاھرخ زمانی را در خارج از کشور بر عھده گرفته بود، به راديو فردا گفت که از خبر 

 .ھای او مطلع شده است ای  موکلش در زندان از طريق يکی از ھم پروندهدرگذشت

، با انتشار خبر درگذشت اين فعال کارگری و نقاش )ارگان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران(  ھرانا سايت وب

 .توصيف کرده است» ناگھانی«ساختمان، مرگ او را 

شنبه پس از آن که شاھرخ زمانی برای ھواخوری   روز يکنوشته است» منبع مطلع«وب سايت ھرانا از قول يک  

براساس اين گزارش، تشخيص . اند که او درگذشته است متوجه شده سر تختش ھای او با رفتن بندی ظھر حاضر نشد، ھم

 .اوليه بھداری زندان در مورد علت مرگ اين زندانی، سکته مغزی بوده است

حصار   شھر کرج، بارديگر تبريز، قزلئیی يزد، تبريز، رجاھا ، به زندان١٣٩١- ٩٢ھای  شاھرخ در سال

 نيز ١٣٧٢شاھرخ زمانی در سال . شھر انتقال يافت ئی، دوباره به زندان رجا١٣٩٣کرج و سرانجام در سال 

 .به جرم فعاليت غيرعلنی سنديکای نقاشان ھجده ماه زندانی شده بود

و طی اين مدت حتی » گذرانده بدون مرخصی می« خود را ھا، شاھرخ زمانی پنجمين سال حبس بنابر ھمين گزارش

 .اجازه حضور در مراسم ازدواج دخترش يا خاکسپاری مادرش را ھم نيافته بود

 روز را در زندان انفرادی محبوس بود و سپس ٣۶ در تبريز بازداشت شد و ١٣٩٠سال ]جوزا[آخرين بار در خردادماه 

 عليه نظام، تالش برای ايجاد سنديکای کارگران نقاش و تشکيل گروھی به قصد تبليغ«در دادگاه انقالب تبريز به جرم 

  . سال زندان محکوم شد١١به » برھم زدن امنيت ملی

  
 ماھيت اسالم از زبان خمينی

برده   سر می ش در زندان تبريز، در بندھای زندانيان غيرسياسی بهھا، شاھرخ چند بار در طول حبس شبرپايه اين گزار

 .ا دست به اعتصاب غذا زده بودو بارھ

سنديکاھا، نھادھای حقوق «ای خطاب به  ش، در نامهزنداناين فعال کارگری سوسياليست و جسور، در طول گذراندن 

تھديد، «، از »خواه و احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران ھای آزادی بشری، انسان

ھا سخن گفته  ئیاش در زمان بازداشت و بازجو جسمی و روحی» ھای شکنجه« خود و با» ارعاب و رفتار غيرقانونی

 .بود

ای، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و  با انتشار بيانيه الملل، پيش از اين در فروردين ماه سال گذشته سازمان عفو بين

 .شرط او شده بود

، اپريل ١۴ - ]حمل[ فروردين٢۴ روزه خود در روز ٣٢ای براساس اين بيانيه، شاھرخ زمانی بعداز پايان اعتصاب غذ

به  وی از بيستم اسفند در اعتراض به تبعيدش .  شھر کرج منتقل شده استئیبه بخش زندانيان خطرناک در زندان رجا

  .زندان قزل حصار اعتصاب غذا کرده بود
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 در .بانان تھديد به مرگ شده است  و زندانگران پيش تر در يادداشتی نوشته بود که از سوی بازجويان و شکنجهشاھرخ، 

صورت مستقيم و يا غيرمستقيم  باشد که در اداره اطالعات به  در پايان قابل تذکر می... «: يخشی از اين يادداشت آمده

 قرار دادن در کنار افراد عادی مبتال به ايدز، وادار کردن افراد نامتعادل ،ام از جمله مسموميت تھديد به مرگ شده

 جانی و خطرناک به درگيری با من، قرار دادن افراد اطالعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشويق به ،روانی

مامورين چندين بار . ام ھا دور شده  و افشای اين افراد از آنئیکردند تا حين فرار با تير کشته شوم که با شناسا فرار می

ند که با توجه به نمونه مھندس امانی، مبارزی که توسط ماموران از طريق فرار ا در زندان در اين مورد به من تذکر داده

مرگ من . دھم در مورد ھرگونه عواقب از اين قبيل من به ھمه ھشدار می. ساختگی از بين برده شد، مواظب خودم باشم

  »...باشد ن میمسؤوالدر زندان به ھر دليل متوجه 

  : به دخترش نوشته بودای  چنين  شاھرخ در بخشی از نامه ھم

گونه آزادی  کنيم و ھيچ ھا در اين جھان تحت سلطه سرمايه زندگی می من و تو مانند بسياری از انسان: سالم دخترم«

  .گرفتن برای خود نداريم برای زيستن و تصميم

 مانيکورت فکر کنيم که داری بدھيم و چون بردگان يا بايد بدون فکر و انديشه تن به نظام و سيستم استثمارگرانه سرمايه

م خداوندا رضايم به رضای تو و ھرچه تو بخواھی ان درست است و ستم ديدن و ئياين تقدير و سرنوشت ماست و بگو

کش بودن و استثمار شدن توسط مافيای قدرت و ثروت را سرنوشت محتوم خود بدانيم و يا در پی جستجوی علل  ستم

داری از انديشيدن و جستجوگر بودن ما  که در آن صورت حاکمان يا عوامل سرمايهم و به انديشه و تفکر بپردازيم ئيبرآ

ھا زندگی را  کنند و برای زھر چشم گرفتن از بقيه انسان به وحشت افتاده آن اندک آزادی برده وار را نيز از ما سلب می

کنند و چنان سرکوب و فشار   می که به دنبال آگاه شدن و کسب حق و حقوق ھستند به جھنمی مضاعف تبديلئیھا بر آن

کنند طوری که در  گر تاريک و ظلمانی می دھند که دنيا را برای افراد فعال، آگاه به حق و حقوق وانديشه را افزايش می

توان نوری برآن تاباندو درک کرد که چرا و در  چنين وضعيتی فقط با اگاھی طبقاتی و تحليل درست از خود و دشمن می

 گذارد؟ ھای تبليغی خودرا نيز زير پا می ی دشمن چنين سراسيمه حتی تمامی اصول و قانون و پرنسيبترس از چه چيز

داری بر  ، فقط يک جواب علمی است اين مبارزه طبقاتی است، دشمن طبقاتی ما يعنی سرمايهسؤالدخترم برای اين 

 خود، شناختن راه و روش کسب حق و حقوق زده است و از انديشيدن در رابطه با شناخت خود و طبقه اريکه قدرت تکيه

جائی که آگاھی طبقاتی و مبارزه برای کسب حق و حقوق انسانی  افتد و در آن انسانی و طبقاتی ھر کسی به وحشت می

باشد به اين دليل  گذارد و تابع ھيچ اصول و قانون و پرنسيبی نمی داری ھر چيزی را زير پا می وجود داشته باشد سرمايه

 تأثيراند که مبادا بقيه را ھم تحت  ھا جدا کرده  مرا از تو، از ھمه عزيزانم و از ھمه کودکان و جوانان و انساناست که

گذاشته به سمت کسب آگاھی طبقاتی و مبارزه برای کسب حقوق طبقاتی بکشانم، اين مبارزه طبقاتی است که برخی 

پذير است وقتی آگاھی به  شوند و گريزنا ور می خود و برخی با توجه به ھر دو در آن غوطه به برخی خودآگاھانه و 

بندی و بگوی خدايا  توانی مغز و ذھنت را به توانی برده وار ظلم و ستم را بپذيری و نمی آيد ديگر نمی سراغت می

داری است چرا که ھر انسان را  کمان و سرمايهرضايم به رضای تو آگاھی و انديشيدن تنھا چيز خطرناکی برای حا

 .کشاند بسوی مبارزه با ظلم ستم می

رود و روسياھی به ذغال می ماند و ستمگران رفتنی ھستند و  اما دختر عزيزم دل آزرده و غمگين نباش، زمستان می... 

 .ديدگان است آينده از آن ستم

اما اين که سگان مافيای قدرت . مال از شادی و عشق پدرانه کردمثل ھر پدری خبر عروسی تو تنھا دخترم قلبم را ماال

خورده کارگران حتی برخالف قوانين خودشان اجازه ندادند حتی با ھمراھی مامور چند ساعت  و ثروت اين دشمنان قسم

به مدرسه ات ھر صبح  خند معصومانه ات و با لب در عروسيت شرکت کنم، و تو را مانند روزھای که با شادی کودکانه
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بوسيدم، امروز در عروسيت ببوسم و برايت زندگی انسانی و خوشبختی آرزو کنم، چيزی که  رفتی و من تو را می می

اش شرکت کند دنيا در جلوی چشمم تيره  به عنوان پدری که عاجز باشد در عروسی دختر يکی يکدانه. رفت احتمالش می

بينم و دستانت را در  ھای زندان خود را در جشن عروسيت می  ميلهو تارگشته بسيار اندوھگين شدم، از اين جا پشت

کنم ھمراه ھمسرت  گويم عروسيت مبارک دخترم، اميد وارم و آرزو می بوسم و می گيرم، رويت را می دست می

 ...مند دست پيدا کنيد خوشبخت باشی و به يک زندگی انسانی و شرافت

 ».ش.  ھ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور٢۴ شھر، دوشنبه ئیشاھرخ زمانی، زندان رجا

به دليل فشارھای   خانم زرين نجاتی، مادر شاھرخ پس از چندين ماه مبارزه و مقاومت در مقابل بيماری سرطان که

، در غم و اندوه ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن۴حکومت اسالمی ھر روز بيش تر از روز پيش دل وی را به درد آورد روز 

  . فراوانی گذشت

م و ستم و استثمار حکومت پھلوی و حکومت اسالمی، دست و پنجه نرم کرده است و انسان مبارز و زرين نجاتی، با ظل

ھا، سکوت نکرد و دائما در تالش و   و قلدری اين حکومتئیوی ھرگز در مقابل جھل و جنايت و زورگو. مقاومی بود

 حکومت پھلوی، به خاطر تالش و زرين جان ما، در. مبارزه از جمله در جھت کمک و آزادی زندانيان سياسی بود

ھای وحشيانه  در دھه شصت نيز به دليل سرکوب. دھی خانواده زندانيان سياسی دو بار دستگير و زندانی شد سازمان

پدر و عموی . ھا زندگی کنند اسالمی، برای اين که که شاھرخ و خواھرش دستگير نشوند مجبور بودند در مخفيگاه

 .کرد نيز با سرافرازی و قامتی استوار، نگھداری می  ھا را رين نجاتی، خانواده آنشاھرخ که در زندان بودند ز

در ) پدر و عموی شاھرخ(  ھای متمادی در دوره حکومت شاه، که بھمن زمانی و اسرافيل زمانی مادر زرين، طی سال

ھا حضور  ھا، و زندان رات، دادگاهھا و حمايت و دفاع از حق زندانيان ھر روز در مقابل ادا زندان بودند برای آزادی آن

 حکومت اسالمی، تأسيسھای مذھبی و  داشت و پس از سرنگونی حکومت شاه، و سرکوب انقالب مردم توسط گروه

  .چنان برای آزدی شاھرخ و خواھرش فعال بود ھم

نان در آغوش بگيريم و چ دار است اما مادران بسياری داريم که بايد ھم مان جريحه ايم و قلب مادرانی که از دست داده

  .عزيزشان بداريم

 ھر گاه فعاالن  ھای حکومت جھل و جنايت، ترور و حشت، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت اسالمی ايران، دادگاه بی

ه يا اقدام عليه نظام و يغ عليتبل«چون  ھم» تیيامن«ھای واھی  ھا را با اتھام  آن ا بازداشت کرده است،يکارگری را احضار 

 در حالی که اين کارگران، تنھا در جھت دفاع از حقوق انسانی خود و ھم .اند ، زندانی کرده... و»ت ملیيامن

 در جھت رسيدن به يک جامعه آزاد، برابر و انسانی بدون ظلم ئیھا اند و اين اعتراض گام ھايشان اعتراض کرده ای طبقه

  ! طلبان جھان و ايران است يدگان و برابرید ھا و ھمه محرومان و ستم و استثمار حق طبيعی و مسلم آن

 نيز در مورد شرايط جسمانی شماری از فعاالن کارگری در ھنگامی که بازداشت شده و يا در ئیھا پيش از اين گزارش

  . انتشار يافته است اند، زندان بوده

ھای   ايجاد تشکلھا به وضعيت محمود صالحی، عضو کميته ھماھنگی برای کمک به آخرين مورد از اين گزارش

پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطالعات، به دليل عدم رسيدگی پزشکی و تحويل  محمود. کارگری، اشاره دارد

 .کند ھايش می ای دو بار اقدام به دياليز کليه ندادن داروھايش تنھا کليه سالم خود را از دست داد و اکنون ھفته

، به داليل نامعلوم و مشکوکی جان باخته اند از جمله ١٢ان سياسی در سالن در چند سال گذشته، چند تن از زنداني

ھای مخوف مخفی و علنی حکومت اسالمی ايران، مملو از  در حال حاضر، زندان... منصور رادپور و افشين اسانلو و

شاھرخ  ضا شھابی، ر. تی استيھای امن زندانيان سياسی و يا اجتماعی از جمله تعدادی از فعاالن کارگری به اتھام

 .، از جمله زندانيان فعال جنبش کارگری ايران ھستند...م زاده و ي پدرام نصرالھی، بھنام ابراھ محمد جراحی، زمانی، 
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تبديل » ما«را به » من«کش اسالمی نشان دھيم بايد در گام نخست،  شکنی به حکومت آدم اما برای اين که جواب دندان

ين که مبارزه طبقاتی سياسی، اجتماعی و فرھنگی ما موثر واقع گردد بايد جنبش کارگری، يعنی به نظرم برای ا. کنيم

جويانه را تقويت کنيم و در عين  خواھانه و عدالت طلبانه، آزادی ھای برابری  و ھمه حرکتئیجنبش زنان، جنبش دانشجو

ست که به  در چنين روندی طبيعی! نيم و سکتاريسم و خودمحوربينی نقد و طرد کئیگرا حال، به طور ھمه جانبه فرقه

 يک جامعه آزاد و برابر و ئیتر و موثرتر در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی ايران و برپا ھای بزرگ حرکت

مان، يعنی جامعه کمونيستی  ئیمان را نيز در جھت تحقق استراتژی نھا ھای مبارزاتی کنيم و ھمه تاکتيک انسانی فکر می

  . دھيم قرار می

مان بسنده نکنيم به افق روشن آزادی و ضدکاپيتاليسم و ھرگونه ستم و استثمار  ھا و سمينارھای صرفا تشکيالتی ه کنگرهب

در شوراھا و تجمعات با شکوه ھزار ھزار انسانی فکر کنيم که بدون توجه به جنسيت، مليت، باورھای مذھبی و 

دوش ھم با شور و شوق تحسين برانگيزی فرياد آزادی  به وشغيرمذھبی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، در کنار ھم و د

در ھر . کنند مھابا پيشروی می ای، در جھت فتح قله پيروزی، بی العاده نظير و فوق دھند و با شھامت و جسارت بی سر می

  !داری اسالمی ايران بدانيم ھای بزرگ و موثر عليه حکومت سرمايه ده حرکت کجا ھستيم خود را سازمان

نھد؛ ھيچ  کند؛ ھيچ انسانی نگران فردايش سر به بالين نمی ای که در آن، ھيچ انسانی، انسان ديگر را استثمار نمی معهجا

شود؛ نه تنھا  شود و به تاريخ گذشته سپرده می گيرد، جنس دوم افسانه محسوب می زنی مورد ستم مردساالری قرار نمی

کنند؛  يت مادری و پدری میمسؤولودکان با تمام وجودشان احساس و شود، بلکه ھمه در قبال ک به کودکی اجحاف نمی

گردد؛ ھيچ انسانی پشت مرزھا  زندان و زندانی سياسی و اجتماعی وجود ندارد؛ آزادی بيان ھيچ انسانی نقض نمی

ھمه کند؛ حيوانات احساس آرامش و حق زندگی مسلم دارند؛ و نھايت  کس محيط زيست را تخريب نمی ماند؛ ھيچ نمی

  !آميزی دارند ھا و ھمه موجودات زنده، شاد و خندانند و در کنار ھم زندگی شاد و مسالمت انسان

  !آيا مرگ شاھرخ زمانی، مرگ حکومت اسالمی را تسريع خواھد کرد اساسی در شرايط حاضر اين است که سؤال

ايم جھان را به نفع  زم و اراده کرده که عئی شاھرخ زمانی، تنھا عزيز نزديکانش نيست، عزيز ھمه ماست، ماًنھايتا

. رو، ياد وی برای ھميشه در قلب و خاطرات ما ماندگار است از اين.  دھيمتغييرديدگان  استثمارشدگان و محرومان و ستم

زرم، برای ساختن  درد و ھم مان ھم عميقا با بازماندگان شاھرخ، رفقا و نزديکان، طبقه کارگر و ھمه محرومان جامعه

  !ايسته و بايسته انسان ھستمجھان ش

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی باد ياد شاھرخ زمانی و ھمه جان

  ٢٠١۵مبر  پانزدھم سپت- ١٣٩۴ ]سنبله[شنبه بيست و چھارم شھريور سه
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