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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٧

  "شاھرخ"ھای   اھداف و آرمان، آرزوھا، خاطره،ياد
   جسم و قلب ماست، ھميشه در فکر 

  
  مقدمه

ھای او ھميشه در   در ميان نيست اما ياد و خاطره و آرزوھا و اھداف و آرمانشاھرخ زمانی، گرچه به لحاظ فيزيکی

ھا و اھداف اين رھبر کارگری سوسياليست را با جان دل ادامه خواھيم داد و  ما راه و آرمان! فکر و جسم و قلب ماست

مانی و ده ھزار انسان ديگر اولين گام ما نيز سرنگونی حکومت سرمايه داری اسالمی ايران، يعنی قاتل اصلی شاھرخ ز

ھای حکومت اسالمی ايران، يک جامعه انسان و برابر و آزاد و عاالنه خواھيم  ھا و خرابی ما بر روی ويرانه! است

ای که تاکنون شاھرخ و  جامعه. کشد کند و به بند نمی ساخت که در آن جامعه، ھيچ انسانی، ھم نوعان خود را استثمار نمی

  !اند و بعد از اين نيز خواھند پرداخت ھايش برای رسيدن به آن، آگاھانه بھای سنگينی پرداخته ای هطبق فکران و ھم ھم

  
  

مبر  سپت١٣ برابر با ١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور٢٢ی ايران، روز ھای سرشناس جنبش کارگر زمانی، از چھره شاھرخ

» ھای مستقل کارگری کميته پيگيری برای ايجاد تشکل«او عضو ھيات مديره .  شھر درگذشتئی در زندان رجا٢٠١۵

خود را به  زندان  ساله١١ سنديکای کارگران ساختمان و نقاشان بود و پنجمين سال از محکوميت ئیو ھيات بازگشا

  .گذراند ھای مستقل کارگری می ھای خود و تالش برای تشکيل سازمان ر فعاليتخاط

بشری در سال گذشته، از جمله نوشته بود که در زندان  ھای حقوق  خطاب به سنديکاھا و نھادئیھا شاھرخ، در نامه

از  سازمان ملل،و در نامه ديگری به احمد شھيد، گزارشگر ويژه . قرار گرفته است» مورد شکنجه روحی و جسمی«

 .اش شکايت کرده بود ارعاب و تھديد خود و اعمال فشار به خانواده
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 مسؤولھای  واقعا ھم نبايد کسی توھم داشته باشد که ارگان. شرايط و دليل يا داليل درگذشت او، ھنوز روشن نيست

اتل ھزاران انسان نشسته س آن کسی چون پورمحمدی، يعنی اين قئي آن که رئیحکومت اسالمی، به ويژه دستگاه قضا

 حکومت ئیھای جنا کدام از اين پرونده تاکنون ھيچ. پرده چنين جناياتی را به جامعه اعالم کنند ھای پشت است واقعيت

ه، مجلس و غيره، به سرانجامی نرسيده است و فقط ئيھای تحقيق رياست جمھوری، قوه قضا اسالمی ايران و کميته

 . ھا بيان شده تا با گذشت زمان، به فراموشی سپرده شوند اظھارنظرھای سطحی در مورد آن

 ٢٢اما ساعت سه بعد از ظھر .  ساله سالم بوده و بيماری خاصی نداشته است۵١شود شاھرخ، اين زندانی  گفته می

شوند که وی برخالف معمول برای ورزش و ھواخوری  شھريور و پس از اين که دوستان شاھرخ زمانی متوجه می

شوند،  رو می اش روبه روند و با بدن سرد، کبود و دستان قفل شده حضور پيدا نکرده، به باالی سر او میعصرگاھی 

  .شود بنديانش می چنين مقداری خون از دھان اين فعال کارگری نيز جاری شده بود که موجب وحشت ھم ھم

کند  ن، پزشک بھداری با ديدن وی اعالم میبنديانش به درمانگاه زندا پس از انتقال شاھرخ زمانی با پتو توسط ديگر ھم

شان مرده و سکته مغزی دليل فوت شاھرخ زمانی بوده است؛ بنا بر گفته شاھدان، پزشک بھداری حتی به  بندی که ھم

ھا حاکی از آن است که  روايت. زند پيکر شاھرخ زمانی با اين استدالل که دست زدن به پيکر غسل ميت دارد، دست نمی

پردازد که ناموفق بوده  زندانيان فرد ديگری تنھا چند بار با دست و نه با دستگاه شوک به ماساژ قلبی میبا اعتراض 

بان را ياد  دھد که در حاکميت جمھوری اسالمی، حتا برخی پزشکان ھم نقش بازجو و زندان  اين نمونه نشان می.است

 .دان اند و به طور کلی تعھد انسانی خود را فراموش کرده گرفته

با دوستانش بيدار و در  شود شاھرخ زمانی شب قبل از فوت نيز با خانواده خود صحبت کرده و تا دم صبح ھم گفته می

 صبح روز مرگ نيز در بند مشاھده شده ٩چنين ساعت  ھم. حال گفتگو بوده و ھيچ مشکل جسمی مشخصی نداشته است

 .و ھيچ مشکل جسمانی رويت نگرديده است

کنند که  برداری از محل فوت شاھرخ زمانی به درون بند مراجعه می ، از آگاھی منطقه برای عکسپس از اعالم مرگ

 .پردازند بنديشان به بگو مگو با افسر جانشين می شده از فوت دوست و ھم بند و غمگين و شوکه زندانيان ھم

اش کريم  تاق وی نموده و ھم اتاقیچنين صبح روز دوشنبه بيست و سوم شھريور، بازرسی زندان اقدام به بازرسی ا ھم

به دستور بازرسی و جھت تحويل «چنين وسايل شخصی شاھرخ  معروف عزيز نيز جھت توضيحات فراخوانده شد، ھم

 .آوری شد جمع» به خانواده

ھای کارگری و نھادھای  ھای کارگری داخل ايران و فدراسيون در ھر صورت با شنيدن خبر مرگ شاھرخ، تشکل

ھای اعتراضی به سران حکومت اسالمی مرگ شاھرخ را محکوم کردند و   در سطح جھان، با نوشتن نامهالمللی بين

به عالوه ھمه نيروھای چپ، مدافعين جنبش کارگری و . ياب درباره مرگ شاھرخ شدند خواستار تشکيل کميته حقيقت

سرنگون باد «چون   ھمئیبود با شعارھاھای ياد ھای اعتراضی و مراسم کمونيسم در بسياری از کشورھای جھان آکسيون

زنده باد «، »کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، »زنده باد جنبش کارگری«، »حکومت اسالمی ايران

  .، برگزار کردند...و» سوسياليسم

 ئیھا ھا و پيام ھای موجود کارگری و فعالين کارگری داخل کشور و برخی زندانيان سياسی نيز با اتشار اطالعيه تشکل

  .مرگ شاھرخ را محکوم کردند

 کالبد شکافی به خبرنگار ھرانا گفت که مسألهنينا زمانی، دختر اين رھبر کارگری، در ارتباط با علت مرگ پدر خود و 

سکينه اين شھر انجام شده و با توجه به  بی روز گذشته کالبد شکافی در شھرستان کرج و در پزشکی قانونی قبرستان بی

چنين ادامه  نينا زمانی ھم. ھا برای آزمايشات سم شناسی، نتيجه ظرف يک تا دو ماه آينده مشخص خواھد شد رسال نمونها
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 که از پيکر پدرش گرفته ئیھا بايست بر روی نمونه  است که میئیھا  آزمايشمسألهداد که دليل زمان بردن پاسخ اين 

  .شده است انجام شود

در مراسم . ، در مزار وادی رحمت تبريز، به خاک سپرده شد١٣٩۴رم شھريور ماه پيکر شاھرخ روز بيست و چھا

 ئیجو چنين تعداد قابل توجھی از مردم آزاده تبريز و فعالين کارگری و دانش سپاری وی، خانواده و نزديکان و ھم خاک

  .که از شھرھای ديگر نيز آمده بودند حضور داشتند

گويند شاھرخ قبل از  کنند و می شناسند به نيکی از وی ياد می  را از نزديک میآن بخش از فعالين کارگری که شاھرخ

دھی سنديکای  ھای فعالين کارگری، به ويژه در سازمان شدن، در ھمبستگی و اتحاد طبقه کارگران ايران و تشکل زندانی

  .نقاشان ساختمانی، نقش مھمی ايفا کرده است

وی با ارسال پيام و مقاالتی از . ھای کارگری و سياسی خود دست نکشيد تشاھرخ، حتی در زندان نيز دست از فعالي

ھای شاھرخ در زندان بسيار  بنابراين، فعاليت. داری ادامه داد ھای طبقاتی خود عليه سيستم سرمايه زندان به فعاليت

خ وجود دارد که ھر فعال ھای شاھر نامه ھای زيادی در مقاالت و رنج ھا و آموزه درس. جسورانه و تحسين برانگيز بود

چنين به برخی از  در ادامه مطلب فوق، به چند نامه و پيام شاھرخ از زندان و ھم. ھا نياز دارد کارگری به آموختن آن

  .ھا نسبت به قتل وی در زندان، خواھم پرداخت العملل عکس

  

  سپاری وی  با دختر شاھرخ زمانی و مادرش و گزارشی از مراسم خاکمصاحبه

در «: سپاری پدرش به خبرنگار کلمه گفته است زمانی، دختر زنده ياد شاھرخ زمانی در خصوص مراسم خاکنينا 

جا بودند و عکس  دست آن سيم به سپاری امروز فضا امنيتی بود و تعداد زيادی از سوی اطالعات و بی مراسم خاک

شد که در  کنندگان فضا داشت شلوغ می رکتيکی از دانشجويان را گرفتند اما با تجمع و اعتراض ھمه ش. گرفتند می

کنندگان جلوگيری نشد و حتی تعدادی از کارگران سنديکا بيانيه خواندند  البته از حضور شرکت. نھايت او را آزاد کردند

  ».و ماموران اختاللی ايجاد نکردند فقط فضا خيلی امنيتی بود و ھمه چيز را زير نظر گرفته بودند

  :ستاين خبرنگار نوشته ا

وقتی خبر سکته مغزی پدر را شنيديم خيلی تعجب «: دھد کنم، او توضيح می  میسؤالاز خانم زمانی در اين زمينه 

ھای پدر از وضعيت  بندی حتی از ھم. خاطر ھمين ھم درخواست کالبد شکافی داديم کرديم چون پدر سالم بودند و به

در واقع ساعت يک و نيم ظھر پدر . رفتند بھداری ھم نمیشان خوب بوده و حتی  جسمانی پدر پرسيدم و گفتند حال

اند بخوابند، منتھی برای ھواخوری ساعت سه بيرون نيامدند و بعد از اين که دوستانش ساعت چھار می روند  رفته

  .اند بينند که در خواب فوت کرده دنبالش می

 و نيم که در ھواخوری ديگر باز ٣ساعت «: ست شھر درباره شرح ماجرا به کلمه گفته ائیيکی از زندانيان زندان رجا

روند،  وقتی می. حاج کريم آمد تو حياط و به سعيد شيرزاد گفت بيا کارت دارم. بود، متوجه شديم آقا شاھرخ نيامده

ھا، لقمان، زانيار، سعيد شيرزاد، فرھنگ و بھزاد عرب   تا از بچه۵. شوند که بدن آقا شاھرخ يخ کرده است متوجه می

اما بعد از معاينه .  ساعت قبل فوت کرده است١٠ تا ۵گويد، بين   بھداری اول میمسؤولبرندش بھداری که  یگل م

 و نيم صبح در ٩آقا شاھرخ ساعت . گذرد گويد علت مرگ سکته مغزی است و يک ساعت از مرگش می تر می دقيق

انشين به ھمراه دو نفر مامور از آگاھی  بعد از ظھر ھم افسر ج٧حدودا ساعت . سالن با اصغر قطان حرف زده بود

  ».برداری کردند و قطرات خون را نزديک پنجره نزديک تختش ديدند برداری و فيلم آمدند و عکس

ھا تماس  ين زندان با آنمسؤولوی با ابراز ناراحتی از اين که اين حق خانواده پدر بود که بعد از اين اتفاق از سوی 

ين زندان کسی با ما تماس نگرفت تا خبر فوت پدر مسؤولانه از متأسف«: دھد ھند، ادامه میھا خبر د گرفته شود و به آن
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ھای پدر به ما زنگ زدند و خبر  بندی از ھم. را به خانواده بدھد در حالی که اين کمترين حقی بود که ما توقع داشتيم

ين مسؤولدرست است مراجعه کرديم تا اين که فردای آن روز برای اين که ببينيم خبر . سکته مغزی و فوت پدر را دادند

جا قرار شد ديروز  بعد از مراجعه به آن. سکينه در کرج منتقل کردند بی  کردند و پيکرشان را به سردخانه بیتأئيدخبر را 

يکر جا بعد از درخواست کالبدشکافی، پ ين آنمسؤولبا ھمکاری . برای تحويل گرفتن پيکر پدر و انتقالش به تبريز برويم

  ».پدر را گرفتيم و ساعت يازده با آمبوالنس به تبريز انتقال داديم و او را به خاک سپرديم

 که سال گذشته با خانم زرين نجاتی، مادر شاھرخ زمانی داشتم از اذيت ئیدر گفتگو: اين خبرنگار در ادامه نوشته است

  .و آزار فرزندش گاليه داشت

او . و در بھمن ماه سال گذشته در حسرت ديدار فرزندش چشم از جھان فرو بستمادری که اين فشارھا را تاب نياورد 

حکم زندان برای او کافی نبود که او را از اين زندان به آن . خيلی شاھرخ را اذيت کردند«: در اين گفتگو گفته بود

 نقاش بود فقط از مشکالت شاھرخ يک کارگر. کار آقايان فقط اذيت کردن زندانی و خانواده ھاست. فرستادند زندان می

تنھا خودش . او کاری نکرده که يازده سال به او حکم زندان دادند. گفت ھا می کارگران و وضعيت و معيشيت سخت آن

او تنھا درد قشر کارگر را فرياد . کنند قدر سخت زندگی می دانست کارگرھا با اين اوضاع اقتصادی چه کارگر بود و می

ته، نه قتلی مرتکب شده، نه معتاد و نه قاچاقچی بوده، فقط جرمش اين بود که يک فعال کارگری نه اسلحه ھمراه داش. زد

او می گفت چرا حقوق کارگران را نمی دھيد، چرا . کرده است بوده و از حقوق صنفی خود و کارگران دفاع می

ھا چطور بايد  انند زن و بچه آنکنيد با اين وضعيت اقتصادی چطور بايد زندگی اشان را بچرخ کارگران را اخراج می

به دفتر رھبری، . خاطرش يازده سال حکم دھند پرسم اين جرم است که به من از شما می. ھا زندگی کنند و از اين حرف

عالی نھاد حقوق بشر و دادگستری و جاھای ديگر اعتراض کرديم و وضعيت را شرح داديم اما ھيچ کمکی نکردند  ديوان

بعد از محکوميت ھم مرخصی و مالقات . گناه است شده و بی کشور گفتند که در حق او اجحافعالی  فقط در ديوان

 من اين است حکم غيرعادالنه داديد ھيچ، اما مگر يک زندانی حق زندگی ندارد؟ چرا بايد از سؤالدھند  حضوری نمی

ندان به آن زندان منتقل کنند؟ چرا بايد به حقوق اوليه که در قانون آمده محروم باشد؟ چرا بايد برای اذيت کردن از اين ز

جا منتقل  ھا به اين گفتند چرا او را از بند سياسی کردند و می ھا منتقل شود؟ حتی خود زندان او را قبول نمی بند غيرسياسی

روم ايد؟ زندانيان سياسی ما چرا نبايد مرخصی و مالقات حضوری داشته باشند؟ چرا از مالقات با وکيل خود مح کرده

ين خبر ندارند بيايند ببينند چه بر سر مسؤولکنند؟ اگر  ھا را سرگردان و اذيت می کنند و خانواده ھستند؟ چرا بدرفتاری می

قدر رفتم التماس کردم که يک مادر پير ھستم ده دقيقه مالقات حضوری بدھيد اما  ھر چه. آيد و چه روزگاری داريم ما می

 فقط در حد نوشته تأسفھا آمده اما با کمال  حضوری و مرخصی در قوانين خود زندانحق استفاده از مالقات . ندادند

  ».باقی مانده و از عمل خبری نيست

پدر جزو زندانيانی بود که از مالقات «: گويد ھا برای پدرش ياد کرده و می ھا و محدوديت حاال نينا زمانی از محروميت

د ساکت باشد و بيانيه ئيگفتند بگو ين میمسؤولری مراجعه می کرديم وقتی که برای پيگي. حضوری و مرخصی محرومند

  …خواھيم، نه مالقات حضوری گفتند نه ذلت می کردند و می ندھد که خود پدر ھم قبول نمی

حتی نگذاشتند پدر در مراسم . مادر بزرگم ھم خيلی از اين فشارھا ناراحت بود و مريض شد و بھمن ماه ھم فوت کردند

توانند تا   مادرش ھم شرکت کند حتی قبل از فوت مادربزرگم رفتم گفتم که مادرشان مريض ھستند نمیسپاری خاک

در مراسم امروز ھم خواھرھای پدر شيون . الحفظ بياوريد تا مادرش را ببيند اما نگذاشتند تھران سفر کنند پدر را تحت

  »...يک ببينندمی کردند و فرياد می زدند که باالخره توانستند پدر را از نزد

خيلی به پدر ظلم شد و نتيجه کالبدشکافی ھرچه باشد يعنی حتی بگويند که مرگ پدر طبيعی بوده «: افزايد او در ادامه می

ھای پارازيتی که در زندان  دستگاه! باز شکايت ما برجای خود پا برجاست، چرا پدر بايد در اين سن سکته مغزی کند؟
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شود و ما واقعا   از نظر روحی بر روی زندانيان ھست، ھمه باعث چنين فجايعی میوجود دارد و شرايط دشواری که

  ».کنيم دانيم و بعد از مراسم وکيل خواھيم گرفت و پيگيری می ين را مقصر میمسؤول

  

سپاری شاھرخ به شرح زير منتشر  ، گزارشی از مراسم خاک١٣٠۴ شھريور ماه ٢۵ آزاد کارگران ايران، در ۀاتحادي

  :ستکرده ا

  شاھرخ را به آغوش خاک سپرديم،

  .ھا شاھرخ جوان قد بر افراشتند اما ديروز در آرامستان وادی رحمت تبريز، ده

شاھرخ زمانی اين مبارز جسور و . ای بود سپاری ويژه صبح ديروز آرامستان وادی رحمت تبريز شاھد مراسم خاک

اعضا و فعالين سنديکای کارگران . اين محل آرميده بودناپذير طبقه کارگر ايران از شب گذشته در سردخانه  خستگی

ھای کارگری،  ھای کارگری، کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل نقاش استان البرز، کميته پيگيری ايجاد تشکل

 سنديکای کارگران شرکت واحد تھران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاديه آزاد کارگران ايران و جوانان دانشجو و

 .ھمه عميقا ناراحت و خشمگين بودند.  صبح در آنجا حضور داشتند٩کارگری که از راه دور آمده بودند از ساعت 

از حوالی ساعت ده صبح سالن انتظار تحويل جنازه مملو از جمعيت بود تا اين که شاھرخ را تحويل دادند و او بر دوش 

  . آرامستان حمل شد٨۵، قطعه ۵٧يارانش به سوی بلوک 

ھمه از . کننده در مراسم، خشمگين و ناباورانه شاھرخ را به آغوش خاک سپردند معيت نزديک به ھزار نفره شرکتج

ای، شرکت کنندگان در مراسم را در بر  مرگ ناگھانی شاھرخ در بھت و حيرت بودند و در حالی که بغظ فرو خورده

اين صدا، صدای يکی از اعضای سنديکای . دھا را ساکت کر گرفته بود، صدای رسائی ھياھيوی جمعيت و گريه

کارگران نقاش استان البرز بود که قرائت بيانيه ھفت تشکل کارگری به مناسبت از دست رفتن شاھرخ را آغاز کرده 

  .بود

کنندگان در مراسم به صحنه پرشوری از  با پايان قرائت بيانيه و کف زدن جمعيت حاضر، بغظ فرو خورده شرکت

 بودند که ئی شاھرخ معلم ماست، راھش راه ماست شعارھا-  زنده باد شاھرخ زمانی - درود، درود .  شددھی تبديل شعار

اش را  کارگر پرشور و مسنی نيز که از شھر سنندج در مراسم شرکت کرده بود رو به جمعيت پيام. بارھا سر داده شد

  .گفت و سپس يکی از نزديکان شاھرخ پايان مراسم را اعالم کرد

کننده به سوی درب خروجی آرامستان، چھار نفر از مامورين امنيتی  راه افتادن جمعيت شرکت ان مراسم و بهبا پاي

کننده در مراسم را دستگير کنند   سه نفر از جوانان کارگر و دانشجوی شرکت-فرصت را مغتنم شمرده و تالش کردند دو

 وضعيت، کارگران و دانشجويان جوان دست به حمله در پی اين. و موفق شدند به دست يکی از آنان دست بند بزنند

  .ای مامورين را وادار به تمکين، عذرخواھی و آزادی رفيق شان کردند متقابلی زدند و طی زد و خورد جسورانه

ھا شاھرخ جوان قد بر افراشتند که  شاھرخ را به آغوش خاک سپرديم، اما ديروز در آرامستان وادی رحمت تبريز، ده

مرگ شاھرخ عزيزمان را به پرچمی برای اتحاد و ھمبستگی کارگری، رھائی از ستم و استثمار و بر پائی ترديد  بی

  .دنيائی بھتر تبديل خواھند کرد

 » زنده باد شاھرخ زمانی-زنده باد ھمبستگی کارگری 

 

  :، به شرح زير قدردانی کرده است١٣٩۴ شھريور ٢۴کنندگان در مراسم   شاھرخ از شرکتۀخانواد

 پشت را سختی روزھای حاضر حال در و داديم دست از را عزيزمان شاھرخ ما آزادی، راه باختگان جان به درود با«

 بر مرھمی شاھرخ پيکر تشيع مراسم در شريف ھای انسان و دانشجويان کارگران، گير چشم حضور اما گذرانيم، می سر
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 اعالم يا و پيام ارسال يا تلفنی تماس با خود، حضور با( نحوی ھر به که کسانی ھمه از بدينوسيله ما لذا بود، دردھايمان

 ھای تشکل اعضای ويژه به کردند ھمراھی را ما سخت روزھای اين در ...)و اجتماعی ھای شبکه در حمايت و دفاع

 .داريم را قدردانی و تشکر کمال کارگری مستقل

 ادامه را شاھرخ راه صالبت و فداکاری با داريم انتظار و گذاشت نخواھند تنھا را ما نيز آينده در دانيم می شک بدون و

 )زمانی شاھرخ خانواده طرف از( ».بدھند

  

  ھای شاھرخ از زندان برخی مقاالت و نامه

  

  خواه آزادی ھای انسان و بشری حقوق نھادھای و سنديکاھا تمامی به خطاب

 !بشنويد مرا دادخواھی صدای

 و کميته پيگيری پس از سی سال اقامت در تھران در تاريخ  ن نقاش تھرانمن شاھرخ زمانی عضو سنديکای کارگرا

خاطر ديدار با پدر و مادرم توسط اداره اطالعات شھر به شکل   در بدو ورود به شھر تبريز به١٣٩٠چھارده خرداد 

سمی به زندان بعد از چھل روز شکنجه ھای روحی و ج. کامال غيرقانونی و بدون کوچکترين سند و مدرک دستگير شدم

ام در اعتراض به اين اوضاع در اعتصاب  در تمامی اين چھل روز بازداشت غيرقانونی. مرکزی تبريز تحويل داده شدم

ترين  رغم اين که کوچک با اين اوصاف علی.  ندادمئیام و مطلقا بازجو  کيلو وزن کم کرده٢٧طوری که  به. غذا بودم

 شعبه يک دادگاه انقالب ، لجاجت آن اداره اطالعات و.  ندادئیسطر بازجوسند و مدرکی از من وجود نداشته و يک 

 سال حبس ١١مشمول مجازات در اين موارد يعنی » تبليغ عليه نظام و تشکيل دسته سوسياليستی«تبريز با زدن اتھامات 

دھنده   نشانمسألهو اين  من از اول تا آخر منکر اتھامات بودم  در صورتی که در حکم صادر شده نيز. برای من بريدند

که قاضی پرونده در اثر اصرار من که بر اساس چه چيزی حکم  طوری جعلی و واھی بودن اتھامات و خود حکم بعدا به

  .برداری بيش نيستم  بنده در سلسله مراتب يک فرمان کنيد من کی ھستم صادر کرده است اعالم کرده و گفته شما فکر می

 برخورد غيرقانونی و غيرانسانی و ،باشد ترين ماموران می کش ھا با آدم ترين زندان زندان تبريز يکی از مخوف

ترين حقوق قانونی مانند   زندانيان سياسی بدون برخورداری از کوچک،باشد زد خاص و عام می ن کارانه آن زبا جنايت

نظر اداره اطالعات مرکزی ھای تخصصی دارد تحت  خانه که فقط کتاب  کتاب مرخصی، آزادی موردی و مشروط و يا

بدترين رفتار انداختن . دھد ھای روحی و جسمی فراوان قرار می به بدترين شکل ممکن مورد زندانيان را تحت شکنجه

طور روزمر ه  به علت اينکه بندی مستقل وجود ندارد، اين کار را به. باشد زندانيان عادی به جان زندانيان سياسی می

  .يست که يک درگيری کوچک و يا بزرگ در اين اداره بوجود نيامده باشددھند و روزی ن انجام می

جا ھستند ھميشه ھفت نفر از  در يک اطاق بيست متری بيست و يک تخت است که گاھی از چھل نفربه باال در آن

انيان دھند در ميان زند  درگيری می شان فاسد بوده و تحت ارعاب تن به جاسوسی و زندانيان عادی مخصوص که روح

  .ھستند

ن به سوھان روح مسؤوالباشند که با تحريک  زندانيان سياسی با افراد مبتال به بيماری ايدز و يا ھپاتيت در تماس می

 مرا بعد از سه روز نگھداری در اين اطاق که به نوعی بھشت حساب ٩٠در سال . شوند زندانيان سياسی تبديل می

تر، مرا به يک قرنطينه ھمراه با زندانيان خطرناک که فقط  ار و اذيت بيش اداره اطالعات برای آز١٢شد به بند  می

 متادون که پنجاه ١۵ک به بند .ک.ھمراه جمھور آزگوچ از پ برای سه روز قابل تحمل است نگھداری کردند و بعدا به

 يک اعتصاب چند روزه با ألهمسجا در اعتراض به اين  در آن. جا بودند، انتقال دادند نفر مبتال به ايدز و ھپاتيت در آن

  .تمامی زندانيان انجام داديم
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 تقاضای انتقال داده ام مرا به  سازی سند و اين که من  بدون کوچکترين حکمی با جعل٩١اداره اطالعات در اردبيھشت 

ی را به بيرون  داخل که شما اخبار و اوضاع جا با تھمت اين من از لطف اين عده برخوردار شده و در آن. يزد انتقال داد

ای کتبی  جا ما زندانيان سياسی تبريز نوشته در آن. دھيد دوباره به تبريز برگردانده شدم به بند ھشت کار درمانی تبريز می

ھا نوشته و موارد ديگری از آزار و اذيت ماموران را توضيح داديم و خواھان رسيدگی   ماده برای سازمان زندان١۴در 

  … . ای شديم ھای فنی و حرفه  آزادی مشروط و امکانات باشگاھی، کالس،ھا ن مانند مرخصیما فوری به حقوق قانونی

مور انتظامات داخلی زندانيان عادی را وادار کرد عليه من و چند نفر ديگر شکايت کنند و گفتند که ما به رھبری أم

 ١١اين پرونده در شورای . ايم صاب کردهتوھين کرده، به زندانيان عادی فحش داده و زندانيان کارگر را تحريک به اعت

البته بعدا دو نفر از کسانی که .  شھر کرج تبعيد کردندئیبازرسی تشکيل شد و بعد از اين ماجرا ما را به زندان رجا

  .شکايت کرده بودند پشيمان شدند

  

  جناب احمد شھيد

ھای  عالی نھاد حقوق بشر و غيره با جواب انام به نھادھای قانونی از جمله دفتر رھبری، ديو رغم شکايت خانواده علی

ھای ھمين نھادھا را که   از حرفئیھا رغم اين تھديد و ارعاب من قسمت  علی. سرباال و تھديد و ارعاب مواجه بودھام

عالی کشور گفته  کارشناس ديوان. شوم اند ياد آور می ام به وکيلم گفته خاطر فشارھای خانواده برای رفع تکليف و به

پسندی که قاضی بتواند اين حکم را بدھد در  ترين ادله قانونی و محکمه انه در حق ايشان اجحاف شده و کوچکأسفمت

 به ھمسر من گفته  يکی از افراد حقوق بشر اسالمی در تھران در مقابل پيگيری زياد پرونده. پرونده ايشان موجود نيست

شما تنھا به حقوق بشر جھانی . م جای ديگری گرفته شده استجا عايد شما نخواھد شد تصمي است خانم چيزی از اين

کننده حکم در مقابل فشار بر روی سه مدرک، حکم را صادر کرده گفته من  گويا قاضی صادر. توانيد مراجعه کنيد می

  . برداری بيش نيستم کنم که در سلسله مراتب پيچيده کنونی فرمان فکر می

  .ھای ضد بشری موجود ھستند ھادھای جھانی عليه سياست احزاب و ن،تنھا اميد ما زندانيان

ام از جمله  باشد که در اداره اطالعات به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تھديد به مرگ شده در پايان قابل تذکر می

  جانی و خطرناک به، قرار دادن در کنار افراد عادی مبتال به ايدز، وادار کردن افراد نامتعادل روانی،مسموميت

کردند تا حين فرار  درگيری با من، قرار دادن افراد اطالعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشويق به فرار می

مامورين مردمی و خوب زندان چندين بار در . ھا دور شده ام  و افشای اين افراد از آنئیبا تير کشته شوم که با شناسا

 با توجه به نمونه مھندس امانی، مبارزی که توسط مامورين از طريق فرار اند که 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 ين میمسؤولدر زندان بھر دليل متوجه 

لم دست ھمه شما را به گرمی فشرده و قبال از زحمات شما به گرمی با اميد به آينده ای انسانی عاری از تبعيض و ظ

  .نھايت تشکر را دارم

  ١٣٩١ ]ميزان[مھرماه ٢٩ شھر، ئیرجا زندانی زمانی شاھرخ 

  

   شاھرخ زمانی به دخترشۀنام

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

  .زيستن و تصميم گرفتن برای خود نداريم
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داری بدھيم و چون بردگان مانيکورت فکر کنيم که  يا بايد بدون فکر و انديشه تن به نظام و سيستم استثمارگرانه سرمايه

ن و ديد م خداوندا رضايم به رضای تو و ھرچه تو بخواھی ان درست است و ستمئياين 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  م و به انديشه و تفکر بپردازيم که در آن صورت حاکمان يا عوامل سرمايهئيبرآ

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

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

کنند طوری که در  ی میدھند که دنيا را برای افراد فعال ، آگاه به حق و حقوق وانديشه گر تاريک و ظلمان 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 ترس از چه چيزی دشمن چنين سراسيمه حتی تمامی اصول و قانون و پرنسيب

داری بر   جواب علمی است اين مبارزه طبقاتی است، دشمن طبقاتی ما يعنی سرمايه، فقط يکسؤالدخترم برای اين 

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

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

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

اند که مبادا بقيه را ھم  ھا جدا کرده اين دليل است که مرا از تو، از ھمه عزيزانم و از ھمه کودکان و جوانان و انسان

مت کسب آگاھی طبقاتی و مبارزه برای کسب حقوق طبقاتی بکشانم، اين مبارزه طبقاتی است که  گذاشته به ستأثيرتحت 

شوند و گريزناپذير است وقتی آگاھی  ور می خود و برخی با توجه به ھر دو در آن غوطه به برخی آگاھانه و برخی خود

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

داری است چرا که ھر انسان را به  رضايم به رضای تو آگاھی و انديشيدن تنھا چيز خطرناکی برای حاکمان و سرمايه

 .کشاند سوی مبارزه با ظلم ستم می

م متأسفمن برای تو و اطرافيان البته دخترم مبارزه تاوانی دارد که خود انسان و اطرافيانش بايد بپردازند و از اين بابت 

و برای خود خرسندم که راه انسانی زيستن و انسانی فکر کردن و به فکر ھم نوعانم بودن و اين که تنھا راه نجات 

داری است را پيدا کردم و ھرچند که خودم و عزيزانم به شدت تحت فشار و ستم  مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمايه

 .وار ظلم و ستم را پذيرفت داری ھم آگاھی داشت و ھم برده توان در جامعه سرمايه  است و نمیھستيم، اما اين تنھا راه

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

 .ديدگان است آينده از آن ستم

اما اين که سگان مافيای قدرت . م را ماالمال از شادی و عشق پدرانه کردمثل ھر پدری خبر عروسی تو تنھا دخترم قلب

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

ر صبح به مدرسه ات ھ خند معصومانه در عروسيت شرکت کنم، و تورا مانند روزھای که با شادی کودکانه ات و با لب

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 جا پشت ميله و تارگشته بسيار اندوھگين شدم، از اين

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

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

گونه که از تمامی مردم  ھا و دشمن طبقاتی از ما گرفته است ھمان  دشمنان انسانھای زيبا را دشمنان آزادی چنين انديشه

 .خصوص از طبقه کارگر گرفته است و به
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شمار  ھای بی ھا و آالم و مصيبت رغم ناراحتی زياد دردی ديگر به سراغم آمد رنج دخترم پس از لحظاتی ناگھان علی

 و منطق مبارزه برای ئی گرفت و اين که برای چه در زندانم، روشناکش وطنم به سرعت در ذھنم دوباره جان مردم ستم

مرا زندانی کردند چون دخترم را، فرزندانم را دوست دارم، چون . دردی عمومی را در وجودم زنده کرد عموم و ھم

ھا دارای  ھا را دوست دارم، مرا زندانی کردند چون می خواھم که ھمه انسان ھمه کودکان و جوانان را و ھمه انسان

 :مرا زندانی کردند چون اعتقاد دارم.اجتماعی و اقتصادی باشند - برابری و حقوق عادالنه انسانی

  نشايد که نامت نھند آدمی                           غمی  تو کز محنت ديگران بی

 :آری دختر عزيزم

ھای  ی و غارت علنی ھزاران ميلياردی ثروتھا و دزد کشی ميليونی انسان در کشوری که مشتی انگل زالوصفت با بھره

ترين کشور جھان، با رتبه دھم معدن جھان را به کشوری با ھشتاد درصد مردم زير خط فقر يکی  عمومی ،يکی از غنی

ھا کودک کار و خيابان، تورم، فحشا و تن فروشی، بيکاری،  از باالترين آمار گرانی، بيکاری ميليونی، ميليون

توانم بی تفاوت به سرنوشت ھم  اند، در چنين شرايطی چگونه می  اعتياد و افسردگی تبديل کردهمسکنی، طالق، بی

  زنجيرانم فقط به فکر تو و خودم باشم؟

ھا در کنار  ھا ھزار دختران گرسنه و آواره خيابان توانم به سرنوشت صدھا ھزار کودکان کار و خيابان و ده چگونه می

 تفاوت باشم؟ ھای چند ميلياردی شان بی ھای انگل با ماشين یھای ھزار ميلياردی طفيل ثروت

واپسان  ھای چند صد ميلياردی دل  ميليونی فقرا در کنار بورسيه١١سوادی ھر دو نسل آينده  توانم به بی چگونه می

 تفاوت باشم؟ حکومتی بی

 نقدينگی کشور يعنی يکصد و توان نشست و نگاه کرد که ششصد نفر مافيای زر و زور حکومتی يک چھارم کل آيا می

 ميليونی ۵دھند و يک ميليون و دويست ھزار نفر جوان در صف انتظار وام  پنجاه ھزار ميليارد وام بانکی را پس نمی

 اند؟ صف کشيده

طلب به خاطر دفاع از حقوق  خواه و برابری توان از کنار دستگيری و شکنجه و اعدام ھزاران نفر آزادی چگونه می

 شان گذشت؟ مشروعقانونی و 

 . تفاوت بگذرد عدالتی بی تواند از کنار اين ھمه تبعيض و نابرابری و بی بله دخترعزيزم، انسان واقعی نمی

تو ناراحت نباش، عزيزانی را در اين جا در نظر بگير که عروسی که سھل است اجازه رفتن به ختم ھمسر و پدر و 

 . داری را به اثبات برسانند وت و قدرت خوش خدمتی خود به سرمايهمادر و فرزند خود را نيافتند تا اربابان ثر

شنو از پدرت  گران و ظالمين زباله دان تاريخ است، به صد در صد بدان و آگاه باش که اين حکم تاريخ است، عاقبت ستم

 بر محور منافع ئیاھا خداوند زر وزور و تزوير با تزريق سم فردگر که در چنين جامعه طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسان

زار ھويت انسانی خود  توانند در اين لجن فقط کسانی می. دھد  آدمی را تا سطح حيوان تنزل میئیگرا شخصی و مصرف

و » يکی برای ھمه، ھمه برای يکی«را حفظ کنند که برخالف جريان آب شنا کرده و به قول انقالبيون فرانسه با شعار 

ياری  کشی و افکار فردگرايانه حيوانی مبارزه مستمر کرده و کمک و ھم د ستم و بھرهمطالعه آثار مترقی انقالبی بر ض

نوع را در جريان مبارزه سرلوحه خود قرار داده فقط و فقط در اين چارچوب عشق اصيل و واقعی به  و عشق به ھم

واره و شيفته پول و قدرت  می بتتواند معنا پيدا کند و استمرار يابد، چرا که در غير اين صورت آد ھمسر و فرزندان می

گانه از مدار و ھويت انسانی و طبقاتی خود چگونه  و موقعيت اجتماعی باال و در نتيجه شيفته موقعيت فردی خود و بی

 نوع خود از جمله ھمسر و فرزندانش را داشته باشد؟ توان فداکاری و عشق ھم می
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 : دخترم

ستيز ھمسر خوب و فداکار برای يکديگر و  تن يک زندگی انسانی، ظلمضمن آرزوی خوشبختی اميدوارم با در پيش گرف

 . ايثارگر و مفيد به حال جامعه باشيدئیھا انسان

 .ھا را دوست دارد کسی که شما و ھمه انسان

 شاھرخ زمانی

   شھرئیزندان رجا

 ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور٢۴دوشنبه 

 

  !برای مادرم

   مادرش مناسبت درگذشت از زندان گوھر دشت به  نامه شاھرخ زمانی

  …رند، آنان که ره خلق بگيرند َرند و نمی َنمی

کشی و   بشريت از ستم و بھرهئیام که سوسياليزم به عنوان آرمان رھا ای باز کرده و بزرگ شده من چشم در خانواده

م وجود در خدمت آن قرار شد و با تما می  انقالبی، مقدس شمرده تغيير کارگر به عنوان تنھا نيرو و مرکز ثقل اين  طبقه

ای آزار و اذيت و زندان  داری، چه با شکل تاج و چه در پوشش عمامه، لحظه بدين جھت، پاسداران نظام سرمايه. گرفتيم

  .گرانه دست برنداشتند  ما و تمامی مبارزين راه آزادی بشريت برای جلوگيری از فعاليت انقالبی آگاه و شکنجه

آمد بزرگانی چون بھروز دھقانی، صمد بھرنگی، غالمحسين ساعدی، گنگيز احمدی،  و منزل ما در تبريز، محل رفت

 خود را فداکارانه صرف  ھای قھرمانانه  تمامی محبت و تالشئیمادرم در چنين فضا. عبدهللا افسری ديگر انقالبيون بود

پناھی در نبود سرپرستان خانواده،  خ بیطعم تل. ی مسير انقالبی کرده بود کمک به خانواده و سرپا نگه داشتن آن و ادامه

 خلق ايران شروع شده و ئیھای فدا  در رابطه با چريک١٣۵٠شاھی از سال  عمو و پدرمان در دوران حکومت ستم

  .ھای انقالبی تبديل شد ھا با قيام عمومی از زندان آزاد شدند، خانه ما به مرکز فعاليت  که آن١٣۵٧سپس در سال 

 طفل ٣ترم مجبور به ترک خانه شديم، بار مسوليت   که پدر، عمو، من و خواھر بزرگ۶٠  ی دھهھا عام با شروع قتل

خردسال در حالی به دوش مادرم افتاد که پاسداران سرمايه ھر شب برای دستگيری ما از ديوار باال رفته، به منزل 

 طالقانی، يکی از  رھا کرده و در محلهبه طوری که مادر تمام وسايل خانه را . شدند ھا می ريخته و باعث وحشت بچه

مادرم در تمام اين . دری و زندان تاکنون ادامه داشته است از آن موقع، اين دربه. شھر تبريز، مخفی شد محالت جنوب

ھای   که سرپرست خود را از دست داده بودند، ارتباط با خانوادهئیھا ساليان از تالش برای سامان دادن به خانواده

ھای ديگر زندانيان سياسی و  راه خانواده دھی تظاھرات ھزاران نفری ھم ھای انقالبی، سازمان سياسی و گروهزندانيان 

شاھی که در يک مورد  جويان انقالبی عليه زندان، اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانيان سياسی در دوران ستم دانش

ھا برای افشاگری جنايات جمھوری اسالمی  ھا با رسانه  نفر از آنان در تبريز شد، تا مصاحبه٧٠منجر به دستگيری 

 روز اعتصاب ۵٠حصار تبعيد کردند، در نزديک به  به خصوص زمانی که مرا به زندان قزل. ايثارگرانه تالش نمود

  .داری را افشا نکند ای مصاحبه نکرده و جنايات رژيم سرمايه غذای من روزی نبود که رسانه

معروف به  -  پيش، برای گرفتن مرخصی برای من در مالقات با معاون دادستان، خدابخشدر آخرين تالش، چند ماه 

 کارگر انجام داده است؟ مگر دفاع  پسر من چه گناھی غير از دفاع از حق و حقوق طبقه«:  به وی گفته بود-  خدانابخش

ھا جلوی  روی شوھرم را نديدم، سالاز سنديکا و حق حيات برای کارگران جرم است؟ ما انقالب کرديم، خون داديم، من 

ولی ! کنيد  میئیاستفاده کرديد و بر کرسی قدرت نشستيد و االن ھم ادعای خدا  ھا بودم، شما از ناآگاھی مردم سوء زندان

شما . دان تاريخ خواھند انداخت شاھی را نابود کردند، شما را نيز به زباله يادت باشد، ھمان کارگرانی که رژيم ستم
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از جنايات و کثافات شما، مردم به تمامی ديکتاتورھای پيشين ايران رحمت ! ايد  روی ساواک را سفيد کردهجالدھا

. س ساواک چطور خودش را موقع محاکمه خيس کردئيام، ديدم ر ھا را ديده ولی من انقالب و نابودی ساواکی! فرستند می

  »!االن نيز آن روز دور نيست

زنی، سربازان  ھا را که می مادر اين حرف«: قات برای من تعريف کرد، به شوخی گفتمگو را در مال و وقتی اين گفت

  »!آورند نام ميلياردرھا شما را پيش من می گم

يک روز خوش «: سپس به شوخی اضافه کرد» .جا نيز زندان بزرگی است کنی بيرون چه خبره؟ اين خيال می«: گفت

  »!ام، کاش مرا نيز بگيرند تا چند سالی استراحت کنم از بس دوندگی کردم از پا افتاده! ام نديده

ھای  تاز از طيف داری که از ارتباط با نيروھای آگاه و کارگران پيش در تمامی اين ساليان نکبت، خفقان و استبداد سرمايه

، ۵٢، ۵٠ھای  گوناگون در رابطه با بحث و آموزش، مخفی کردن مبارزه تا دستگيری پدرو عمويم و خود من در سال

کشان  گران و آدم ھا و خانواده و مالقات در زندان، سر و کله زدن با مزدوران و شکنجه داری بچه ، نگه٩٠ و ٧٢، ۶٠

  .ای آرام و قرار نداشت شاه و شيخ، مادرم لحظه

شھيد . دانستند  مادر ماکسيم گورکی می کبير شھيد چنگيز احمدی و عبدهللا افسری وی را در اوايل انقالب نمونه رفقا

کنند کار  آمد می و  نفر که به اين خانه رفت۶٠ - ۵٠زری خيال نکن که اداره کردن روزی «: گفت چنگيز احمدی می

 از ئیی کارگر و آيندگان در فردای صبح رھا بدان که طبقه. کنی  کادر کمونيست کار می٣شما ھم معادل . ای است ساده

  ».ا از ياد نخواھند بردستم و نابرابری، اين ايثار و فداکاری شما ر

اش را تحليل برده بود، در روزھای آخر   اين فشارھای روحی و جسمی وی را تکيده کرده و انرژی  که ھمه وی با اين

به زودی «عمرش به ھمه سپرده بود که من در زندان خبردار نشوم که وی مريض است و برايم پيغام فرستاده بود که 

وگرنه . ھر طور شده برای تو مرخصی خواھم گرفت. را بر سرشان خراب خواھم کردآيم و زمين و زمان  تھران می

  ».کند گناه چه می کل دنيا بايد بفھمند که حکومت ضدکارگری چقدر ضدبشر است و با افراد بی

  .کنم  عمرش به قول رفقا مثل مادر ماکسيم گورکی بود و من به او افتخار می وی تا آخرين لحظه! بله

  .ادرھا راه او را پی بگيرندتا باشد م

  شاھرخ زمانی

  ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن۴

  شھر کرج ئیزندان رجا

   

   کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران   بگريم چون ابر در بھارانتا بگذار 

ی  ھای اجتماعی، کاله شرعی واليت مطلقه فقيه برای ادامه گناه ناعدالتی قصاص در کشتار قربانبان بی ١٣٩٢قانون 

  .ھای ميلياردی است ھا و کسب ثروت ھا، اختالس و نابرابری، جھت ممکن و پنھان کردن دزدیتبعيض 

خانه و افزايش فشارھا و  ين زندان در مقابل بستن کتابمسؤولبه خاطر اعتراضی که به اعمال و رفتارھای 

ای کاش . ی البته جداگانه بردندھای انفراد ھای ديگر کرده بوديم، مرا با دوستم رسول بداغی چند روز به سلول محدوديت

 را که ئیھا بردند ولی در اين جھنم نبودم و صحنه ھا مرا در زندان ديگری به حبس انفرادی می به جای اين چند روز ماه

کردم، چرا که آن  طی چند روز در انفرادی ديدم يا بر اثر شنيدن صداھا و فضای موجود تجسم کردم را نديده و حس نمی

 .رايط تمام وجودم را مملو از خشم و غم و اندوه کرده استھا و ش صحنه
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 بودم و داشتم به ستم و ۵ھای انفرادی بند   بھمن ماه بود که در يکی از سلول٢٩شنبه  چھار روز پيش يعنی روز سه

که چه شرايط سختی را بايد تحمل کنم و خالصه برای خودم دل  کردم و اين اجحافی که در حقم شده بود فکر می

  :سوزاندم که صدای پاسدار بند مرا به خود آورد می

 »!لت را جمع کن بايد سلولت را عوض کنميوسا«

ھمان موقع ھشت مرد جوان را ديدم که از . لم را که دو تخته پتو بود زير بغلم زدم و به دنبال پاسدار بند راه افتادميوسا

ھا داشت  شان نشان از جوانی آن برق چشمان. آن بودمشدند که من در حال خروج از  روبرو به ھمان راھرو وارد می

ھرگز چنين وحشتی توام با شوق زندگی، نااميدی توام با . زد شان موج می انگيزی در نگاه ولی وحشت و ھول ھراس

در ھر لحظه از نگاه ھر کدام از ھشت .  از نفرت وعشق جمع شده در چشمان کسی نديده بودمئیھا اميد نا مفھوم و شعله

 دھشتناک خود را در يک لحظه  خواستند گذشته، حال و آينده ھا که می شد به غوغای آشفته بازار طوفان فکری آن فر مین

لرزيد،  وار در ذھنم پيدا شده بود، قلبم به طپش افتاده بود و تمام وجودم می فکری صاعقه. شد به ھم پيوند بدھند، ديده می

احساس کردم . ابتدا خشکم زد! اند؟ گفت برای اجرای حکم ھا را برای چه آورده اختيار از پاسدار بند پرسيدم اين بی

 تلخی گرفته و طوفانی از وحشت و اندوه بر قلبم ھجوم آورده  دھانم مزه. نفسم به شماره افتاده بود. توانم نفس بکشم نمی

رد، به سختی آب دھانم را قورت دادم و ک  میتغييرلحظه به لحظه حالم . توانستم درک کنم، درونم در آشوب بود نمی. بود

زده  مات و وحشت. را شنيدم» آری«خواھند فردا حلق آويز کنند؟ در اوج وحشت کلمه  ھا را می پرسيدم يعنی ھمه اين

  :بودم، پاسدار بند ادامه داد

 ».تری را باال بکشند يکی دو روز است که کارمان ھمينه، فردا قرار است تعداد بيش«

 بودم که نشان از مقدمات ئیھا ھا، صداھا و حرف  دربسته سلول شاھد صحنه ھفته گذشته من از روزنهطی چند روز 

به گفته پاسدار بند قرار بود فردای آن روز تعداد بيشتری را باال بکشند، يعنی . افزايش جنايت ھمه جانبه ھستند

ما به «: پاسدار بند گفت)  خون الزم دارد؟ برای سرپا ماندن چقدرئینظام ھيوال. (ُھای بيشتری را بکشند انسان

جا  در نوبت ھستند که برای اعدام بايد به اين) طی دو روز(  نفر تا آخر اين ماه۴٠خاطرکمبود جا قبول نکرديم، 

  ».بياورند

ديگر ھيچ چيزی . زد ولی من در خود فرو رفته بودم او حرف می. ھای ديگر پاسدار بند چه بود دانم حرف نمی

ای زدم و آه جگرسوزی از  ناخودآگاه و بی اختيار با ھر دو دستم بر سرم کوبيدم و از ژرفنای وجودم ضجه. يدمشن نمی

در درون مغزم کلمات، .  توانم فرياد کنم و قطره قطره وجودم را زار زار بگريم خواستم با ذره ذره می. درونم بر آمد

ايم  کده ايستاده در کجای اين جنايت!  که ای نفرين و ننگ بر ماھا متقاطع و به سرعت در حرکت بودند، عبارات و جمله

  برند؟ به کدام ديوار اين مسلخ بکوبم سر سنگين و منگ خود را؟ گونه جوانان را به صف کرده به سالخی می که اين

ن نشستم، جا روی زمي خودم را در سه کنجی سلول به ديواری چسباندم و ھمان. ديگر پاھايم تحمل وزنم را نداشتند

دانستم  ای از جلوی چشمم پاک نشدند، اما می  جوان لحظه٨ھای آن  دانم چھره دانم چقدر طول کشيد، ھمين قدر می نمی

ھا ھمان زمان در ھمان سلولی بود که من بودم و در ھمان جا روی ھمان گليمی نشسته بود که من  قطعا يکی از آن

يا شايد در ميان طوفانی از فکر و .  جوان بينوای ديگر نيز بوده استنشسته بودم که البد خيس از اشک و خون صدھا

کند و اين چند ساعت پايانی زندگی، تا  توانستم تصور کنم االن به چه چيزی فکر می نمی. زند سرانجام قدم می خيال بی

 ھمسر، فرزند، پدر و کدام تصاوير را در ذھنش مجسم می کند؟ تصوير. بار فردايش را چگونه خواھد گذراند پگاه خون

  خواھد؟ ھا چه می گويد؟ و از آن ھا چه می ؟ به آن…مادر، برادر و خواھر
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ھا شروع شد، شدت سر و  دانم، چند ساعتی گذشته بود و چه ساعتی از سحرگاه بود که تق تق در سلول باز ھم نمی

ته بودند و بالفاصله ناله و ضجه و صدای گفتگوھا و دستورات و صدای افراد در حال آمد و شد به شدت افزايش ياف

  .خراشند ھمه وجودم را تسخير کرده بود خراشی که تا مغز و استخوان را می ھای دل التماس آن بينوايان، ضجه

ھای دھشتناک  ھا انتظار در ميان اميد و نااميدی و ساعت پس از سال!  مرگ دستور داده شده باالخره رسيده بود ھنگامه

ی خونبار ميان  ی، من که فقط ناظری بودم از پس ديوار که بطور ناقص و بريده بريده اين رابطهانتظار در نااميد

ھای  تنھا صدای بال. کردم  مناسبات درنده خوی اجتماعی بودند درک می حاکمان خونريز با اين جوانان را که قربانی

  ريزی را درک کنم، اما سايه رت چنين خونتوانستم ضرو شنيدم و نمی ھای مجاور می جغد مرگ را از پس ديوار سلول

ھا پيش مرده   که ساعتئیگو. کردم ھای مجاور و مقابل و در تمامی فضای محيط حس می مرگ را از در و ديوار سلول

ھای بغض  پنجه. ھا پيش بارھا و بارھا طناب دار را بر گلوی خود و باال کشيده شدن را احساس کرده بودم بودم، ساعت

لويم را فشرده بود که يارای حرکت نداشتم، تنھا به درب سلول چسبيده بودم، به اميد درک کردن خبری يا شايد چنان گ آن

 آن  شايد خانواده. شنيدم ھا، صداھای ديگری می در ميان گريه و ناله و ضجه! شنيدن خبری از اعدام نکردن جوانان

ديگر زبانم از شرح ماجرای اين ھمه شقاوت و . رده بودندی شاکيان و اوليای دم را آو جوانان بينوا و يا خانواده

  .رحمی ناتوان است بی

   اين جوانان بينوا و قربانی به اين مسلخ، خانواده توانستم به جای کشاندن خانواده ای کاش می! توانستم کاش می

 خوب تماشا کنيد، سالخی و کشتاری ھا بگويم، ھا بياورم و به آن گاه ھا، قضات و ديگر حاکمان را به اين قربان الريجانی

 سال حکومت شما زاده و بزرگ ٣۵اند و جوانانی را که طی  که پدران، فرزندان، برادران و خواھران شما راه انداخته

 که امروز ئیگفتم ھيوال ھا می به آن. اند و ھر چه ھستند محصول تعليم و تربيت و آموزش جمھوری اسالمی ھستند شده

ھا ارتزاق کرده و پابرجا مانده است و برای  ريزی کنيد با اين چنين خون ود آن احساس خوشبختی میشما از برکت وج

شان احساس   که شما با داشتنئیھا بگويم آن چيزھا به آن. تری ريخته شود ھای بيش برقرار ماندنش ھر روز بايد خون

 آن غذاھا و  کنيد و ھمه کنيد، رفت و آمد می  میھا زندگی  که شما با استفاده از آنئیکنيد و آن چيزھا خوشبختی می

 کسب شده و به ئیھا تان با چنين سالخی  پدر، برادر، خواھر و فرزندان وسيله خوريد به ای که می ھای خو شمزه خوراکی

ک شما  که اقوام درجه يئیھا اگر با چنين جنايات و سالخی. کنند  ادامه پيدا میئیھا خون آغشته شده و با چنين سالخی

  .برند مخالفت نکنيد شما ھم شريک جرم اين جنايات ھستيد پيش می

توانستم فيلم و يا حداقل تصاويری از کشتارھا تھيه کنم، تا ضمن ثبت در تاريخ به جوامع بشری و حقوق  ای کاش می

 چه جناياتی نه تنھا »حقوق بشر اسالمی«بشری ارائه بدھم و بگويم در زير کالھی به نام حسن روحانی و با اسم موھوم 

چگونه جوانان بينوای ايران را که ھرچه باشند حاصل موجوديت . ھنوز ادامه دارد، بلکه به شدت افزايش يافته است

جمھوری اسالمی ھستند، دسته دسته به دار کشيده، برای تداوم زندگی ھيوال در پای مناسبات و روابط ارتجاعی ذبح 

ين مسؤولھا در مقابل چشمان مثال  اين جنايت. کنند  با لبخند پنھان میئیھا را پشت نقابھای خونين خود  کنند و دندان می

ھايشان  سوزی انگيز از دل ھای عاريت گرفته شده و رقت به اصطالح محيط زيست و حيات وحش که با فيس و افاده

جوانان تيره بخت و مظلوم، آری اين که چگونه . افتد دھند اتفاق می نسبت به حيات وحش و حفاظت آن داد سخن سر می

آويزند و برای سر پا نگھداشتن ھيوال چنان طرحی برای  ھا را دسته دسته در مقابل ديدگان عزيزانشان بر دار می انسان

  .اند افزايش سالخی دارند که دچار کمبود جا برای کشتار شده

ھا را ديده با  ی بر کسانی که خونريزیکنند، وا ھا زندگی می وای بر ما، وای بر کسانی که از حاصل خونريزی

  .ھا که جز مرگ سخت سرنوشتی ندارند شان آن را بزک می کنند، وای بر صيادان انسان ھای ھمکاری

 ھا بايد ممنوع شود اعدام انسان
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  شاھرخ زمانی

  زندان گوھر دشت

١٢/٣/١٣٩٢  

  

  آخرين پيام شاھرخ زمانی از زندان

  من شاھرخ زمانی کارگر زندانی

 : گويم ون زندان گوھر دشت با شما سخن میاز در

معلمان مبارز، معلمانی که مرا و فرزندانم را سواد آموختيد شما که اکنون در جھت بيداری فرزندان ايران مانند 

 ئیشمع وجود خود را چراغ روشنا… ھا و فرزادھا و  بان، خانعلی، صمد بھرنگی ھای خويش از جمله باغچه سالله

 قرارداديد بدانيد پايان شب سيه سپيد است و ظلم و ستم شکست خواھد خورد و روز پيروزی خواھد کودکان و جوانان

ود به خود نابود نحواھد شد و بايد ھمه کارگران، معلمان، پرستاران، رسيد، اما بايد بدانيم ظلم و ستم و استثمار طبقاتی خ

ھا و  ھا، فدراسيون متشکل و متحدانه دست به مبارزه بزنند و اين ھمه نيرو بايد در اتحاديه… بازنشستگان و 

مار و ظلم ستم چنين در تشکل سياسی و سراسری طبقاتی خود متشکل شوند تا بتوانند با استث ھای خود و ھم کنفدراسيون

 .گری مقابله کرده ضمن کسب حقوق اقتصادی خود به حقوق سياسی و ازادی و دمکراسی نيز دست بيابند و غارت

دھندگان راه معلمان انقالبی، شما رسالت بسيار سنگينی بدوش داريد شما بايد ھم جھت با کارگران  معلمان مبارز و ادامه

گير شدن  کشان کنيد، بدون گسترش و ھمه  و متشکل کردن طبقه زحمتمبارز و معترض اقدام به متشکل شدن خود

توانيم با دستگاه سرکوب آموزش ديده با  دھی آگاھانه ھمه فعالين و مبارزان نمی اعتراضات سراسری و بدون سازمان

مان و پرستاران گر جھانی مبارزه کرده و کسب پيروزی کنيم ، ما کارگران و معل ھا و نھادھای سرکوب متد جديد دستگاه

ھايمان در بعد  ای طبقه دھی ھم دھی خود با متد جديد و سازمان کشان بايد دست در دست بدھيم ضمن سازمان و ھمه زحمت

تر رشد داده، بروز  کشان علم مبارزاتی خود را ھر چه بيش کل طبقه و بر قراری ارتباط جھانی با طبقه جھانی زحمت

 . کنيم

داری ضمن مبارزه عليه ھم ديگر در بعد طبقاتی متحد يکديگر ھستند و در کل و  تلف سرمايهھای مخ بينيم که جناح می

 و نھادھا ئیھای اروپای و امريکا ھا و تا دولت گر در ايران گرفته تا داعشی داری از نيروھای سرکوب مرکزيت سرمايه

شان در يک  دست) طبقه کارگر( کوب ماداری ھمگی در سر داری، نھادھا و احزاب سرمايه ھای سياسی سرمايه و تشکل

اش در نھادھای  کنند، در نتيجه ما برای مقابله با طبقه استثمارگر و خدم و ھشم کاسه است و ما را متحدانه سرکوب می

 .ای جز وحدت و تشکيالت نداريم دولتی و غيردولتی و مقابله با انواع سرکوب ھيچ راه و چاره

ھا  ھا، کنفدراسيون ھا، فدراسيون سوی متشکل شدن در اتحاديه ر دست و متحدانه پيش بهدارم دست د پس دوباره اعالم می

ھای  کشان، دوستان مبارز نيازی نيست منتظر شويم تا ھمه نيروھای مبارز در اتحاديه و سازمان سياسی طبقاتی زحمت

ھای  توانيم با ايجاد ھيات ين امروز میخود متشکل شوند بعد از آن دست به ايجاد فدراسيون و کنفدراسيون بزنيم بلکه ھم

ھای صنفی معلمان، سنديکای کارگران شرکت  ھای موحود مانند کانون  فدراسيون از طريق متشکل شدن تشکلمؤسس

ھای  ھای کارگری و تشکل ھای و اتحاديه واحد، سنديکای ھفت تپه، سنديکای نقاشان، سنديکای خبازان و بنايان، کميته

م اين ئيھا اقدام به ايجاد فدراسيون و کنفدارسيون نما و با تجمع نمايندگانی از اين تشکل… ھا و  یموجود در پتروشيم

ھا در آينده نزديک  کشان باشد تا از طريق آن ھای رزمنده و بزرگ سراسری طبقاتی ما زحمت تواند شروع تشکل می

م در آن صورت کارفرمان و ئي و کوبنده تبديل نماھای پراکنده را به سراسری بتوانيم از پراکندگی نجات يافته مبارزه

ای ضداعتصاب در قراردادھای کاری را بر ما تحميل کنند  توانند قوانين ضدکارگری مانند گنجاندن مانده شان نمی دولت
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ای که در قرارداد کارگران عسلويه کارفرما به کارگران تحميل کرده است که اگر دست به اعتصاب بزنند  مانند ماده

 استفاده  ھا را اخراج کند از اين گونه تحميالت بسيار است و ھر روز از پراکندگی ما سوئ کارفرما حق دارد سريعا آن

کنند، امروز مبارزه و مقابله با اين شرايط سرکوب وظيفه و رسالت تاريخی ما  کرده موارد جديدی نيز به ما تحميل می

مان در تشکل ھای صنفی و  کردن دوستان شدن و متشکل  اقدام به متشکلاکنون کارگران و معلمان مبارز است که از ھم

 .سياسی طبقاتی کنيم

 شھر، ضمن اعالم حمايت از اسماعيل عبدی و ديگر معلمان مبارز و زندانی و ئیمن شاھرخ زمانی از زندان رجا

اسی ھستم و به خصوص خواھان ضمن اين که خواھان آزادی بدون قيد و شرط معلمان و کارگران زندانی و زندانيان سي

و ديگر معلمان ) که اکنون در انفرادی است( آزادی فوری معلمان مانند اسماعيل عبدی، باغانی، قنبری، رسول بداغی

کنم الزم است يکی از مطالبات شما و کارگران مبارز آزادی  چنين به شما معلمان مبارز اعالم می باشم، و ھم زندانی می

 .ھای مستفل طبقاتی و مردمی است شدن تشکل شد چرا که آزاد شدن زندانيان سياسی نشانه قدرتمندزندانيان سياسی با

  .مرا قدم به قدم و دوشا و دوش از صميم قلب در اين مبارزه ھر دم افزاينده متحد و در کنار خود بدانيد

 .کشان است برزميد دوستان آينده از آن ما زحمت

  .الت استکشان وحدت و تشکي چاره ما زحمت

  ١٣٩۴ ]سرطان[ تير١٢ شھر، جمعه ئیشاھرخ زمانی زندان رجا

*** 

  دردی در محکوميت مرگ شاھرخ در زندان اعتراضی و پيام ھمۀچند اطالعي

  

  : سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  کنيم ن مرگ مدافع حقوق کارگری، زنده ياد شاھرخ زمانی را محکوم میمسؤوال

تر عمر خود را در راه انديشه و تالش برای آرمان ھای  ه ياد شاھرخ زمانی کارگر زحمتکش نقاش ساختمانی بيشزند

جا پيش رفت که در اين مسير به حکم  کشان و محرومان فدا نمود و در اين راه تا آن عدالت اجتماعی و حقوق زحمت

ھای مختلف که آخرين آن زندان   خود را در زندانسنگين يازده سال زندان محکوم شد و بيش از پنج سال محکوميت

 . شھر بود گذراندئیفرسای رجا جان

بندانش بود و او ھميشه برای کمک به ديگر   ھمتأئيدکش شريف اخالق و رفتارش در زندان پيوسته مورد  آن زحمت

 و عدالت اجتماعی و حقوق ھای مردمی زندانيان آماده فداکاری و گذشت بود او تا لحظه آخر عمر خويش مدافع آرمان

ھای پيدا و پنھان که عليه او  رغم آزار و اذيت کشان به ويژه حقوق سنديکای کارگران بود و علی کارگران و زحمت

 .داد شد به راه مردمی خود ادامه می می

ن امور خود المسؤوناپذير است که حتی  چنان تلخ و تحمل ھای ايران آن شرايط عمومی اسفناک و بسيار نامناسب زندان

اين شرايط سخت و دشوار به ويژه در زمينه امور بھداشتی پزشکی در . کنند نيز معترف به آن بوده و آنرا تکرار می

مسلما اگر او زندانی نبود بسياری از گرفتارھای خانوادگی ناگوار . رويداد تلخ مرگ آن زنده ياد بسيار موثر بوده است

ديده به  نکردنی زنده ياد شاھرخ زمانی اين کارگر ستم خون بھای مرگ باور. داد و مرگ زود ھنگام بر او روی نمی

 .دار امور حقوق زندانيان ھستند عھده کسانی است که عھده

شاھرخ زمانی از آغاز دوره جديد کوشش جنبش سنديکای کارگری ايران که از اوايل دھه ھشتاد گسترش يافت در راه 

وھای مدافع حقوق کارگری و برقراری سنديکای کارگران نقاش ساختمانی فعاليت نموده پارچگی نير ايجاد و اتحاد و يک

 .چنين از دوستداران سنديکای کارگران شرکت واحد بود و ھم
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سنديکای کارگران شرکت واحد به حکم وظيفه ھمبستگی کارگری و دفاع از حق و عدالت و آزادگی ھمراه با محکوم 

دار ايشان و ھمکاران و عموم کارگران فداکار راه  انسان کارگر شريف به خانواده داغکردن مقصران مرگ غم بار اين 

حق و عدالت اجتماعی و آزادگی تسليت گفته و خواستار مجازات مقصران و رعايت حقوق خانواده و بازماندگان آن 

 .باشد زنده ياد می

 حومه و تھران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سنديکای

  

  ت کانون صنفی معلمان ايران برای درگذشت شاھرخ زمانیپيام تسلي

  ٢٠١۵مبر  سپت١۴دوشنبه، 

 شھريور بنابر بر گزارش بھداری زندان در ٢٢شنبه   و ناباوری شاھرخ زمانی فعال کارگری، روز يکتأسفدر کمال 

را در اين زندان  ساله خود ١١اين کارگر زندانی که دوران حبس . اثر سکته مغری در زندان گوھردشت درگذشت

وی به عنوان يک کنشگر فعال بارھا از .  زندان گوھردشت بود١٢بند معلمان دربند در سالن  کرد ھم سپری می

کانون صنفی معلمان ايران فقدان اين فعال کارگری را به خانواده محترم وی و . ھای صنفی معلمان حمايت نمود خواسته

 .گويد فعاالن و جامعه کارگری ايران تسليت می

  )تھران(  رسانی کانون صنفی معلمان ايران کميته اطالع

  

  بمناسبت درگذشت شاھرخ زمانی) مريوان( پيام تسليت انجمن صنفی معلمان کردستان

  ام دهيھرگز از مرگ نھراس

  … تربود اگر چه دستانش از ابتذال شكننده

 در زندان گوھر ٩۴ شھريور ٢٢شنبه  اله؛ يک س۵٠ و ناباوری شاھرخ زمانی کارگر و نقاش ساختمان تأسفدر نھايت 

 .دشت کرج به نقل از بھداری اين زندان براثر سکته مغزی و در روايتی ديگر سکته قلبی درگذشت

 سنديکای کارگران نقاش ئیشاھرخ زمانی عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل ھای کارگری و عضو ھيات بازگشا

برد و   در زندان به سر می٩٠ مرداد ٢٧ھای صنفی معلمان ايران بود که از  ستساختمان و حامی و پيشتبان قاطع خوا

  .مدتی طوالنی در اعتراض به شرايط نامطلوب زندان، اعتصاب غذا کرد

اين مرگ تلخ را به خانواده ايشان و تمامی فعاالن صنفی و کارگری ايران ) مريوان( انجمن صنفی معلمان کردستان

  .گويد تسليت می

 

  !ناپذير کارگران، راھت ادامه دارد بارز و خستگیيار م

با خبر شديم شاھرخ زمانی عزيز از فعالين کارگری دربند و يار و ياور کارگران و زحمتکشان که چندين سال است، در 

ھای سرمايه، مورد شديدترين فشارھای روحی و جسمی قرار گرفته است، در کمال ناباوری و نابھنگام، ديده  سياه چال

ز جھان فروبست و ادامه راه خود را به ھم زنجيرانش در به سرانجام رساندن مبارزه طبقاتی کارگران و توده ھای به ا

سوز و نماينده  خبرھای ضد و نقيضی در مورد مرگ اين رھبر دل. ستوه آمده از قيد و بند مناسبات سرمايه سپرده است

اند، منتشر شده است که به ھيچ عنوان  سکته مغزی اعالم کرده شھر آن را ئیواقعی کارگران که مقامات زندان رجا

ھای غذاھای طوالنی مدت ايشان و دوری از  تواند يک مرگ طبيعی باشد و تنھا شرايط بد زندان و تبعيد و اعتصاب نمی

 او را جويانه شاھرخ بود، که علت مرگ ھای حافظان سرمايه، برای خفه کردن صدا و روحيه مبارزه خانواده و تالش

 .رقم زد
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آلود اما راست قامت و سربلند، ضمن عرض  لذا ما جمعی از کارگران سنندج و حومه، با دلی اندوھگين و چشمانی اشک

داريم، بدون  تسليت، به خانواده شاھرخ زمانی و تمامی کارگران و فعالين کارگری و زندانيان سياسی دربند، اعالم می

ھا برای ساختن دنيای آزاد و برابر  خواھی او را در ميان تمامی انسان د آزادیشک مرگ شاھرخ زمانی عزيزمان فريا

  .رساتر و مصمم تر خواھد کرد

 .يادش گرامی و راھش پر ره رو باد

 جمعی از کارگران سنندج و حومه

  ١٣٩۴ شھريور ٢۴

 

  روابط عمومی سنديکای کارگران فلزکارمکانيک

 متحد شويم و شب را به صبح - چون خودش زنده و مانا   پيامش ھم.مرگ نقطه پايان زندگی شاھرخ زمانی نيست

 .برسانيم

 .ھا بگذشت سال

   ھا و باز در تمام پھنه البرز سال

  بينيد وين سراسر قله مغموم و خاموشی که می

  دانيد ھای برف آلودی که می وندرون دره

  مانند  که شب در را میئیرھگذرھا

  وانندخ نام آرش را پياپی در دل کھسار می

   خواھند و نياز خويش می

  دھد پاسخ ھای کوه آرش می با دھان سنگ

   ھا آگاه کند شان از فراز و از نشيب جاده  می

  .نمايد راه دھد اميد، می می

 روابط عمومی سنديکای کارگران فلزکار مکانيک

٣٩۴/۶/٢٢  

 

  اطالعيه سنديکاھای کارگری ايران

  گفته بودم زندگی زيباست

   ويدن، عشق ورزيدنآمدن، رفتن، د

   در غم انسان نشستن،

  .… پا به پای شادمانی ھای مردم پای کوبيدن

گذار سنديکای کارگران نقاش استان  شاھرخ زمانی کارگر نقاش و مبارزه راه بھروزی و آزادی طبقه کارگر، بنيان

 . شھر درگذشتئیتھران و البرز و ھمکار صديق سنديکاھای کارگری در زندان رجا

ھای او را که جز   از دست دادن اين رفيق گرامی، بس گران است، اما زندگی ادامه دارد و ما پرتوان تر آرمانضايعه

  .ای نداشت، را پيش خواھيم برد بھروزی و اتحاد طبقه کارگر انديشه

  .ھايش را گرامی خواھيم داشت فردا بر مزارش در وادی رحمت تبريز گرد خواھيم آمد و ياد و آرمان

 ای کارگران نقاش استان البرزسنديک
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   نات تھرانئي سنديکای کارگران نقاش و تزمؤسسھيات 

  سنديکای کارگران فلزکار مکانيک

   اتحاديه نيروی کار پروژه ای ايران

١٣٩۴/۶/٢٣  

 

  !فعاالن کارگری دربند بايد آزاد گردند

ھا  دد و بازداشت و ارعاب عليه دهھنوز چند روز از مرگ دردناک شاھرخ زمانی سپری نگشته بود که موج يورش مج

علی نجاتی عضو ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه يکی از . کارگر و معلم معترض و ديگر فعاالن شدت يافت

 روز در زندان ٢٠او را نزديک به . کارگرانی است که در تھاجم شبانه به منزلش دستگير و به زندان انداخته شد

در تمام اين مدت خانواده او از سرنوشتش . اند  به بند امنيتی زندان کارون اھواز منتقل کردهانفرادی نگه داشتند و اکنون

ن مسؤوال. اند علی نجاتی را که بيمار است تاکنون از حق دريافت داروھای مورد نيازش محروم کرده. خبر بودند بی

نيز بيمار است و عدم حضور علی در ميان فرزند علی نجاتی . کنند زندان آشکارا حقوق زندانی در اسارت را نقض می

تر خانوادۀ نجاتی شده  اش روند پيگيری درمان فرزند خانواده را مختل ساخته و موجب نگرانی و نابسامانی بيش خانواده

  .است

کشی و قوانين ضدکارگری در محيط کار و نيز  علی نجاتی پيش از اين نيز بارھا به جرم اعتراض به تبعيض و حق

جمعی کارگران در برپائی سنديکای مستقل کارگران نيشکر ھفت تپه و ساير مطالبات کارگری، به زندان و مشارکت 

داران حاکم با اين دست اقدامات، و به کمک  سرمايه. اخراج از کار و پس از آن به بازنشستگی اجباری محکوم شد

َبا اعمال خود به کارگران . برند ر منگنه میشان، کارگران را به زي قوانين خود ساخته و ابزار و نھادھای سرکوب

پردازيم، حتی قوانين نيم بند موجود را نيز  کنيم، مزدت را ھم نمی کشيم و ترا استثمار مطلق می از تو کار می: گويند می

ات  کنيم، آرامش را از تو و خانواده گذاريم، حق تشکل مستقل، اعتراض و اعتصاب را از تو سلب می زير پا می

داران زمانی در يک کشور  اين قبيل اقدامات سرمايه. کنيم گيريم، به اخراج، شالق، زندان و مرگ محکومت می می

  .ممکن است که حکومت آن به طور کامل و پيگير تا مغز استخوان ضد کارگری و ضددموکراتيک باشد

توانند نسبت  صحنه مبارزه، کارگران نمیکشاند و در  پايان به ضد کارگران، آنان را به واکنش و مبارزه می اين ستم بی

اعتنا باشند؛ ھمان گونه که تاکنون در ھمه  شان بی به شرايط زيست و معيشت خود و نسبت به حقوق مدنی و سياسی

پا به . تواند رخ دھد  در ھيج جا رخ نداده و نمیئیاعتنا ِ بر کارگران اعمال شده، بیئیھا کشورھای جھان که چنين ستم

ھای  ابد و تداوم سياستئي بالندگی جنبش کارگران، سطح جاری و آتی مبارزات طبقاتی آنان ارتقا مپای رشد و

آزادی کارگران، معلمان، و ھمه . سازد تر می تر و گسترده ضدکارگری حاکم، صفوف کارگران معترض را فشرده

سانی خويش، افشا و روشن شدن ابعاد از حقوق ان) ھم سياسی و ھم عادی( زندانيان سياسی، برخورداری کامل زندانيان

ای از  مرگ زندانيان در بند، بخشی از مطالبات انبوه کارگران ايران است که جنبش کارگری برای تحقق آن لحظه

                                  . دارد مبارزه دست برنمی

  !کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  !کم باد ھمبستگی و اتحاد کارگرانزنده و مستح

                       ھای پارس جنوبی  کارگران پروژه

  ھای جمعی از کارگران پتروشيمی

  منطقه ويژه ماھشھر و بندر امام
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   کرج-بخشی از کارگران محور تھران 

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک 

  داری گيالن فعاالن کارگری ضدسرمايه

  ١٣٩۴ مھر ١٢

 

  مرگ شاھرخ زمانی و شرايط نگھداری زندانيان؛ نامه جمعی از زندانيان سياسی

عقيدتی و به -ای را درباره شرايط زندانيان سياسی عقيدتی و ھمبنديان شاھرخ زمانی، نامه-جمعی از زندانيان سياسی

ھا منجر به مرگ و يا بيماری تعداد  اند، شرايطی که طی اين سال  نگاشته١٢ شھر و سالن ئیطور خاص زندان رجا

 :متن نامه را که در اختيار ھرانا قرار گرفته است به شرح در زير است. زيادی از زندانيان شده است

 ھای بيدار خطاب به ھم ميھنان عزيز و ھمه وجدان

 …ايم باز ھم فقدان يکی ديگر از ياران ھم بنديمان را در حيرت و ناباوری به سوگ نشسته

 عادی و ئیھا به گزاره… و مرگ بر اثر» مرگ بر اثر سکته مغزی«، »مرگ بر اثر سکته قلبی« مانند ئیھا گزاره

 …شود ھا داده نمی  آنئیگاه پاسخی برای چرا و ھيچ… رسمی تبديل شده

 گو نيست  و پاسخمسؤولچرا که کسی 

کنند که بارھا خودشان  کيپ شده نگھداری می محدود و محيطی کامال بسته و ئیھا را در فضا در شرايطی که انبوه انسان

 …اند ھم به چند برابر بودن تعداد زندانيان نسبت به فضای زندان اذعان کرده

ھايشان محروم  طور خاص و ويژه حتی از امکان تماس تلفنی با خانواده عقيدتی را به- در شرايطی که زندانيان سياسی

طوری که در مورد زنده ياد شاھرخ زمانی حتی  اند، به ھا سلب کرده ز آنترين امکان ارتباط عاطفی را ھم ا کرده و کم

اش  اش اجازه يک تسليت تلفنی به خانواده را ھم ندادند و يا در جشن ازدواج دختر جگرگوشه در فوت مادر محترمه

 .اجازه يک تبريک تلفنی را ھم به او ندادند

شود و برای  آور خالصه می و پزشکی در حد چند مسکن و خوابھا در شرايطی که امکانات بھداشتی  و عالوه بر اين

گيرد که يا  ھا صورت می ھا و کارشکنی ھا، مانع تراشی در صدھا نمونه انبوه تحقيرھا، تفتيش» اعزام اورژانس«يک 

 شود علت مرگ باز ھم سکته مغزی و قلبی نظر می گيرد و يا زندانی بيمار خودش مجبور به صرف اعزام صورت نمی

 است؟ و يا خود اين سکته ھا معلول چيز ديگرند؟… و

ھا را ھم با  ھای آن در شرايطی که زندانيان سياسی نه فقط ھواخوری متعارف و معمول را ندارند بلکه پنجره و سلول

اند تا ھيچ ھوای سالمی برای استنشاق وارد بند نشود و انبوه زندانيان مبتال به انواع  صفحات آھنی پلمپ کرده

کنند و اين موارد تھديد و خطر بارھا و بارھا  ھای تنفسی، قلبی، عروقی تنھا ھوای بازدم يکديگر را تنفس می يماریب

! ھا صورت گرفته راستی زنده ماندن امری تصادفی است يا مردن؟ ھا و اعتراض گزارش شده و به خاطر آن اعتصاب

 !و باز علت مرگ سکته است؟

معماری و مھندسی جرم نيست؟ به خاطر نمای ساختمان است يا حياتی بودن آن برای مگر عدم تھويه درست حتی در 

 ساکنان؟

خورد  ھای انقالب را ھم می ھا ضريب بزرگ محکوميت دادگاه م ولی وقتی ھمه اينئيگو از تغذيه و دارو و بھداشت نمی

ده و از ابتدا احکامش غيرقانونی بوده که به قول استاد ممتاز حقوق زنده ياد ناصر کاتوزيان از اساس غيرقانونی بو

وجود ندارد و ) در ھمين مورد شخص زنده ياد شاھرخ زمانی( چون ھيچ امکان دادرسی منصفانه و حتی داشتن وکيل
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حتی برابر ھمين قانون اساسی به جز چھار جرم عادی سياسی مطبوعاتی و خاص نظامی جرم ديگری به اسم امنيتی 

 ندارد ئی ھمه محدوديت برايش توليد کرد و ھيچ فرياد اعتراض و اعتصاب ھم ھيچ گوش شنواوجود ندارد که بتوان اين

داند و ھر بار ھم که خبری از  ای ھمه اين محدوديت را مجرمانه و مستوجب مجازات می دان شريف و آزاده و ھر حقوق

تر و چند قفل  تر و قوی ی پارازيت بيشھا تر و دستگاه ھای آھنی کلفت کند حفاظ عدالتی به بيرون درز می اين ھمه بی

 !اند و از باال دستور داده» مامورند و معذور«ھا و انفرادی و ھمه ھم  تر به ھمراه دارد و يا قطع و کاھش مالقات بزرگ

ھای بھداشتی و درمانی و فقدان ھر گونه مرجع تظلم  با اين ھمه فشارھای روحی روانی و بعد فقدان فاحش حداقل

 !عقيدتی است؟- سرنوشتی در انتظار زندانيان و بويژه زندانيان سياسیخواھی چه 

 .کرد به ياد زندانی فديه آزادی شاھرخ زمانی که اين ھمه شجاعانه و پيوسته فرياد می

 .روحش شاد و يادش گرامی باد

 اده؛ سعيد شيرزادز ؛ عبدالرضا قنبری؛ محمد سيفئیزاده؛ علی اکبر باغانی؛ لطيف حسنی؛ ھوشنگ رضا بھنام ابراھيم

 

  است دولت مسؤول مرگ شاھرخ زمانی

 ».کند قطره آب، سنگ را نه به ضرب زور، بلکه با چکيدن مکرر سوراخ می«

چون شاھرخ زمانی را از دست داده و از دست دادن  طبقه کارگر ايران برای رسيدن به مطالبات خود صدھا نفر ھم

ھاست به عناوين  کارگران ايران سال .کند ھای شاھرخ جزم تر می واستکسانی مثل شاھرخ عزم ما را برای رسيدن به خ

ولی مرگ شاھرخ در حالی که از سالمتی کامل برخوردار . دھد مختلف در راه مبارزه جان خود را از دست داده و می

د جنبش بود ما را شوکه کرد و قبول کردن مرگ اين رفيق برای شخص من که دو روز پيش با او نيم ساعت در مور

  .کارگری و دادگاه خود و عثمان اسماعيلی صحبت کرديم خيلی سنگين بود

 :کارگران

چون شاھرخ زمانی را از دست داده  طبقه کارگر ايران و جھان برای رسيدن به خواست و مطالبات خود ھزاران نفر ھم

  .کند مان ما را استوارتر می اھدافگردد که برای رسيدن به  از دست دادن کسانی مثل شاھرخ به نيروی تبديل می. است

من از طرف خانواده به ھمه کارگران، خانواده محترم شاھرخ زمانی و کميته دفاع از شاھرخ زمانی تسليت عرض 

 .کشيم نمايم وغم از دست دادن اين رفيق مبارز را با ادامه راھش بر دوش می می

  خانواده محمود صالحی

٢٢/۶/٩۴  

  

  به ياد شاھرخ فقيد

  شھريور در زندان مخوف گوھردشت؛٢٢شنبه  کعصر ي

 صالبت پايداری را به ھمھمه خيزش بر ئیبھت بغضی غريب در گلوی مبارزان نشسته، بھتی از آن دست که گو

  .شکند و نه کسی راش يارای فرو درکشيدن است بغضی از آن دست مھيب که نه خود می. آورد می

به سوی … ترين کلمات، قبيل شکنجه، ترور، تبعيد، زندان و يل تاريک تووی و٩ از ئیبھت بغضی چندان غريب که گو

بديل واژگان  گان، يادآور بی اند، اما در سيطره عريان ستم خودکامه کلماتی که ھر چند نامبارک. زند نور پر پر می

  .اند مبارکی چون زندگی، آزادی، دموکراسی، حقوق و عدالت
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اما ھيچ مرگی در غربت زندان حق . سوختگان، خنکای مرھمی باشد  آتش دلگويند مرگ حق است، شايد بر اين که می

اما ھيچ مرگ نابھنگامی، ھرگز حق نبوده و نخواھد بود به ويژه مرگ مشکوک مبارزی سترگ در خفقان . نيست

  .بندھای در بسته پاسداران تباھی

اشد نه تنھا حق نيست بلکه ظلم مضاعف به ضايعه مرگ نابھنگام مبارزی در بند سپاھيان جھل در ھر سن و سالی که ب

 بھار پر مشقت از زندگی را تجربه کرده بود که با دلی بزرگ در ۵٠شاھرخ تنھا . ست انديشه آزادی و آزادی انديشه

  .، از ميان ما رخت بر بستئیگرو بھار آزادی در آوردگاه ھميشه خونين رھا

ولی به عنوان . دھنده باشد تواند آگاھی ه ديگر بيش از اين میتواند چيزی بنويسد و ن او ديگر نه می. شاھرخ رفت

برگ » پايداری تا پای جان«نامه  زيرا که به فرھنگ. بخش، در دل تاريخ راستگاری، جاودانه خواھد ماند مبارزی الھام

  .تری افزود زرين

ھای نبرد زنجيرھای حقد و  از دخمهھای برابری انسان، شاھرخ زمانی به نيروی پر توان عشق  ايستاده بر بام بلند قله

اما تا امحای آخرين سنگر استبداد و استبداديان، . بار بر گشود و رفت ، پر پروازی خونئیکين با دستان کار و رھا

طلبانه مردمان سراسر ايران زمين را به قدر آرمان واال و ھمت  اش، ادامه مبارزات حق درخشش پيام ھجرت غريبانه

  .دارد  پا بر جا و استوار نگه میچنان سربلندش، ھم

. تر سازد  ما را به پيروزی اميدوارتر و بر تداوم راه مبارزه مصممئیخواب شاھرخ که مرگ سرخ چون تو آسوده به

اش از ميھن سوخته بر گذشته و سراسر  ھای سرکش آتش پر فتـنه ای که شراره ای خونين با سلطه سياه سيطره مبارزه

  .ه در بر گرفته استخاورميانه را شروران

ستيز، عزم ما را بر ادامه نبرد نابرابر خود با  خواران آزادی ھای تو در بند آدم خواب شاھرخ که ياد و خاطره آسوده به

  .دارد تر می کش فقيه، راسخ گر و آدم رژيم اشغال

تر   راه سرخ خويش، آگاهھای سرد زندان، ما را به درستی خواب شاھرخ که عروج ھر مبارزی از درون ميله آسوده به

  .نمايد می

  .ايم آسوده بخواب شاھرخ که ما بيداريم و چون تو تا آخرين نفس ايستاده

  .خواب شاھرخ که تاريخ بيدار است با دستان قاھر انتقام آسوده به

  ارژنگ داودی

  زندان گوھر دشت

  ٩۴ شھريور ٢٣دوشنبه 

  

  گيری علت فوت شاھرخ زمانی شد یمحمد جراحی زندانی سياسی در زندان تبريز خواھان پ

محمد جراحی زندانی سياسی و ھم پرونده شاھرخ زمانی که به پنج سال و شش ماه زندان محکوم شده و ھم اکنون 

  .گيری پرونده فوت شاھرخ زمانی در زندان شد کند، خواھان پی دوران محکوميت خود را در زندان تبريز سپری می

توانست کلمات را به خوبی ادا کند  کرد و با بغض در گلو نمی ان تبريز صحبت میاوکه در يک تماس تلفنی از زند

گيری  المللی خواست که با پی تواند به صورت عادی باشد و از تمام مجامع بين اظھار داشت که مرگ شاھرخ زمانی نمی

ھای ايران  رای بارھا در زندانپرونده فوت او در زندان حقيقت را روشن کنند تا از به و جود آمدن چنين فجايعی که ب

 .اتفاق افتاده جلوگيری شود

سپاری شاھرخ زمانی شر کت کرده بودند با تالم بسيار  ع جنازه و خاکئياو ضمن تشکر از ھمه دوستانی که در تش

ستان اظھار داشت که ناباورانه اين خبر را در زندان شنيده است و ضمن تسليت به خانواده شاھرخ زمانی و ياران و دو
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ھای خود باز دارد و او و  تواند فعاالن کارگری و طبقه کارگر را از خواسته ناپذير نمی  کرد که اين ضايعه جبرانتأکيداو 

  . ھای به حق کارگری خواھند بود گير خواسته چنان پی يارانش ھم

***  

  

ت اسالمی ايران درباره مرگ ھای کارگری جھان به سران حکوم ھا و کنفدارسيون چند نمونه از اعتراضات اتحاديه

  شاھرخ

  

   اعتراض سازمان کارگران ساختمانی کردستان عراق

   عليه ساير کارگرانئیبه مرگ شاھرخ زمانی و اقدامات قضا

سازمان کارگران «، مطابق فراخوان ٩۴ شھريورماه ٢٩شنبه  بر اساس گزارش ارسالی به کميته ھماھنگی، روز يک

ی در مقابل پارک عمومی شھر سليمانيه در اعتراض به مرگ شاھرخ زمانی و تجمع» ساختمانی کردستان عراق

 . عليه ساير فعالين کارگری برگزار شدئیاقدامات قضا

 عصر برگزار شد، حضار، ضمن محکوم کردن مرگ فعال کارگری، شاھرخ زمانی، ۴در اين تجمع که در ساعت 

زاده و دستگيری علی نجاتی را نيز محکوم کرده و به   ابراھيماحکام صادره عليه فعالين کارگری محمود صالحی و بھنام

  .اين اقدمات اعتراض کردند

با مبارزات کارگر مبارز شاھرخ » شاھرخ معلم ماست، راه شاھرخ راه ماست«در اين مراسم حضار با شعارھای 

 که در مورد فعالين ئیرفتارھاکنندگان در اين مراسم احکام غير انسانی صادره و  شرکت. زمانی اعالم ھمبستگی کردند

  .شود را محکوم کرده و از مبارزات کارگران ايران اعالم حمايت کردند کارگری توسط دولت ايران به اجرا گذاشته می

 کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

  ١٣٩۴شھريور  ٢٩

 

  يدناتحاديه کارگری ترانسپورت سو

ای به وزير امور خارجه اين کشور، خواھان پيگيری موضوع مرگ   در نامهدنياتحاديه کارگری ترانسپورت سو

چنين اعمال فشاربه حکومت ايران به دليل نقض حقوق بشر و به خاطر  شاھرخ زمانی در زندان جمھوری اسالمی و ھم

  :متن اين نامه، به شرح زير است. آزادی زندانيان سياسی شده است

 او.المللی ال ليف ايساکسون؛ روابط بين: از

  مارگوت واھلستروم، وزير امور خارجه: به

  ٢٠١۵-٠٩-١۶: تاريخ

  ٢٠١۵٠٣۶١: شماره ثبت

 !ای در ايران در شرايط ناروشن جان باخت فعال زندانی اتحاديه

مبر  سپت١٢ئی شھر در خراش مرگ ناروشن شاھرخ زمانی در زندان رجا او و اتحاديه کارگری ترانسپورت خبر دل.ال

  .ريافت کرده است را د٢٠١۵

 و زندان و اذيت و آزار در ايران اتفاق ئیپايه قضا ھای بی او و اتحاديه کارگری ترانسپورت به کرات عليه اعدام.ال

  .افتد اعتراض کرده و آن را محکوم کرده است می
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ر زندانيان و ھا و به کار بردن شکنجه و آزا او و اتحاديه کارگری ترانسپورت نسبت به شرايط وحشتناک زندان.ال

  .ھای مشکوک زندانيان در زندان که مورد بررسی قرار نگرفته اند، واکنش نشان داده است چنين مرگ ھم

باخته و يک ھمسر در سوگ يار  يک فعال کارگری ديگر در زندان جان. اکنون حادثه وحشتناک دوباره اتفاق افتاده است

شکلھای مستقل کارگری در ايران سوگوار يکی از رھبران اتحاديه جنبش ت. اند خويش و کودکان در ماتم پدرشان نشسته

  .ای و مبارز آزادی و جامعه عادالنه گرديده است

ھای کارگری  گذاران اتحاديه نقاشان و ساختمان ايران و عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل شاھرخ زمانی يکی از بنيان

 سال پيش به اتھام تشکيل ۵ای بوده و   کارگری و اتحاديهشاھرخ زمانی بيش از بيست سال فعال مسائل. ايران بود

 سال زندان ١١شاھرخ زمانی با وجود رد اتھامات به . غيرعلنی سنديکا و ايجاد گروه سوسياليستی به زندان محکوم شد

يان جانی ھای زندان او مورد شکنجه قرار گرفته، به سلول انفرادی منتقل شد و به بندھای زندان طی سال. محکوم گرديد

شاھرخ زمانی در شرايط . باالخره اين اعمال رفتارھای وحشتناک اثرات خود را به جا گذاشت. و خطرناک منتقل شد

  . شھر باختئی در بند زندان رجا٢٠١۵ سپتامبر ١٢کامال ناروشن در 

ھرخ زمانی و جنبش وسيله نھايت اندوه و ھمدردی خود را با خانواده شا او و اتحاديه کارگری ترانسپورت بدين.ال

ای پيشرو شجاع بود که ھرگز در مبارزه برای يک ايران  شاھرخ زمانی يک فعال اتحاديه. دارد کارگری ايران ابراز می

  .آزاد تسليم نشد

 در ايران که اجازه تداوم شرايط غير انسانی و سخت مسؤولھای  او و اتحاديه کارگری ترانسپورت شديدا به ارگان.ال

شدن علت مرگ  دھند اعتراض داشته و خواستار بررسی توسط نھادھای غيروابسته جھت روشن را میھا  در زندان

  .باشد شاھرخ زمانی می

خواھد که به  او و اتحاديه کارگری ترانسپورت از دولت سوئد، به ويژه از مارگوت والستروم وزير امور خارجه می.ال

راض کرده و از طريق اتحاديه اروپا و سازمان ملل توجه افکار طور رسمی به زيرپا گذاشتن حقوق بشر در ايران اعت

  .المللی را عليه رفتار رژيم ايران با نمايندگان کارگری و دگرانديشان جلب کند بين

  :خواھد او و اتحاديه کارگری ترانسپورت می.ال

  ھا توقف ھمه اعدام •

  ای و سياسی آزادی ھمه زندانيان اتحاديه •

  نه با دگرانديشان و احترام به مفاد حقوق بشرتوقف رفتار وحشيا •

ای و سياسی در ايران و تحقيق در  ياب برای تحقيق شرايط زندانيان اتحاديه المللی حقيقت تشکيل يک کميسيون بين •

  ھای مشکوک در زندان ھای ايران مورد موارد مرگ

 )او.ال( کارل پتر توروالدسون، دبير سازمان سراسری کارگران سوئد

  ش ليندگرن، دبير اتحاديه کارگری ترانسپورت سوئدالر

  ايران-پالتفرم سنديکاھای کارگری سوئد: نشر و ترجمه

  

  ) سی.يو.تی.آی( المللی اتحاديه کارگری کنفدراسيون بين

 سپتامبر نگرانی خود را از فشار بر روی ٢١ای در  طی بيانيه) سی.يو.تی.آی( المللی اتحاديه کارگری کنفدراسيون بين

ترين حقوق انسانی در حکومت اسالمی که منجر به مرگ شاھرخ زمانی در  ای ھای کارگری و نقض پايه عالين اتحاديهف

  : کرده استتأکيدھای زير  سی بر خواست.يو.تی.در اين بيانيه آی. زندان گوھر داشت شده است، اعالم کرده است

 انجام يک تحقيق و بررسی مستقل در باره مرگ شاھرخ زمانی -
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قيد و شرط و لغو کليه اتھامات بر عليه اسماعيل عبدی، رسول بداغی، علی نجاتی، مھدی   آزادی فوری و بی-

 .ای دستگير شده در کشور بھلولی،علی حسين پناھی و محمدرضا نيک نژاد و ھمه ديگر فعاالن اتحاديه

ھای صنفی طبق  ی انجمن و داشتن حق انجمنھای صنفی و احترام به آزاد ای پايان دادن به سرکوب کارگران و اتحاديه -

 . ٩٨ و ٨٧ھای  او و کنوانسيون.ال.ھای آی مقاوله نامه

المللی کارگری  اين را حق خود به عنوان يک تشکل بين) سی.يو.تی.آی( ھای کارگری المللی اتحاديه کنفدراسيون بين

 .لنی عليه اين وضعيت ادامه دھدھای ع دانسته است که از حقوق بنيادين کارگری دفاع کرده و به کمپين

  

بانی، معادن و انرژی در استراليا در محکوم ساختن مرگ مشکوک  نامه اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگل

  زمانی شاھرخ

بانی، معادن و انرژی در استراليا در محکوم ساختن مرگ مشکوک شاھرخ  نامه اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگل

 . سپتامبر به مقامات حکومت اسالمی ايران، ارسال شده به شرح زير است١٨ زمانی است که در تاريخ

 هللا خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی آيت

  ه ايرانئيس قوه قضائيهللا صادق آملی الريجانی، ر آيت

  سفارت جمھوری اسالمی ايران، کانبرا

  س جمھور ايرانئيحسن روحانی، ر

دينوسيله نگرانی شديد خود را در مورد مرگ   بهCFMEUعادن و انرژی اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، م

 سپتامبر ١٣ترين فعالين کارگری در  ترين و قابل احترام شده ای، شاھرخ زمانی، يکی از شناخته ناگھانی رھبر اتحاديه

سيده است رو به رشد باور به اين که آقای زمانی در زندان به قتل ر. دارد  در زندان گوھر دشت کرج، ابراز می٢٠١۵

شوند، از  در زندان، بسياری از زندانيان به شدت شکنجه می. دانند  قتل وی میمسؤولاست لذا بسياری دولت ايران را 

  .گيرند ين زندان مورد بد رفتاری قرار میمسؤولگردند و از سوی محافظان امنيتی و  ھای پزشکی محروم می مراقبت

. کنند دھند و پزشکان مرگ وی را اعالم می ی را به مرکز پزشکی زندان انتقال میو. آقای زمانی را بيھوش يافتند

 بر ئیھا کنند که مرگ وی بر اثر سکته مغزی بوده است اما گزارشات موثقی بر وجود کبودی  ادعا میمسؤولمقامات 

 سال زندان ١١ای به  تحاديهھای ا تئي بازداشت وبه دليل فعال٢٠١١آقای زمانی در واقع در سال . بدن وی حکايت دارد

  .محکوم شده بود

صدا با اعتراضات جھانی مرگ آقای زمانی را   ھمCFMEUاتحاديه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی 

رسميت  چنين به قيد وشرط کليه فعالين کارگری و زندانيان سياسی در ايران و ھم محکوک کرده و خواستار آزادی بی

  .باشد ھا را بدون بيم از آزار نمايندگی کنند، می گران برای برخورداری از تشکالت خود که آنشناختن حق کار

  ھمراه ارادات

  ريتا ماليا

  پرزيدنت ايالتی

  

   الملل در رابطه با مرگ شاھرخ زمانی  عفو بينۀبياني

نی اعالم کرده است که  در مورد مرگ شاھرخ زما٢٠١۵مبر  سپت٢۵ای به تاريخ  الملل در بيانيه سازمان عفو بين

  ».ھا در ايران شود مرگ اين فعال کارگری بايد باعث اقدام جھت مقابله با شرايط وحشتناک زندان«
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 سال زندان به ١١الملل، شاھرخ زمانی ھنگامی درگذشت که در حال گذراندن دوران محکوميت  به گزارش عفو بين

  . شھرکرج در شمال غرب تھران، بودئیرجاآميز در زندان  ای مسالمت ھای اتحاديه دليل فعاليت

 حکومت اسالمی، مبنی بر رسيدگی به مرگ ئیگوی قوه قضا ای، سخن در رابطه با ادعای غالمحسين محسنی اژه

طرفانه و  بی« کرده است که اين تحقيات بايد تأکيدالملل ضمن استقبال محتاطانه از آن  شاھرخ زمانی در زندان، عفو بين

  . يرندانجام گ» مستقل

 تغييرمرگ شاھرخ زمانی بايد سبب گردد که مقامات ايران در رابطه با «چنين اضافه کرده است که  الملل، ھم عفو بين

ھای پزشکی که يک الگوی رفتاری  چنين عدم امکان دسترسی زندانيان به مراقبت ھا در ايران و ھم شرايط اسفناک زندان

  . در ايران است دست به اقدام بزنند

 شرايط بد زندان و تأثيرچنين شامل بررسی   سازمان اضافه کرده است که تحقيقات در مورد مرگ شاھرخ بايد ھماين

  .ھای پزشکی در مرگ او نيز باشد عدم دسترسی کافی به مراقبت

به طور فوری شرايط بازداشت «الملل در اين گزارش از مقامات حکومت اسالمی ايران خواسته است که  عفو بين

ھا را تشديد  ن ھای ايران که سالمتی زندانيان را به خطر انداخته و يا مشکالت پزشکی آ نسانی در بسياری از زندانغيرا

  » .کند، مورد رسيدگی قرار دھند می

سر  تمام کسانی که در بازداشت به«چنين بايد اطمينان حاصل کنند که  در اين بيانيه، آمده است که مقامات ايران ھم

المللی داشته باشند، حقوق انسانی آنان رعايت  رسی به درمان پزشکی کافی و در سطح استانداردھای بينبرند دست می

  ».شود و به افرادی که نياز به درمان تخصصی دارند مرخصی پزشکی اعطا شود

  :الملل، آمده است در ادامه بيانيه عفو بين

ھايش يافت شد، مقامات بھداری زندان، به دنبال  ی، روزی که جسد شاھرخ زمانی توسط ھم سلول٢٠١۵ سپتامبر ١٣«

  .يک معاينه مختصر، به اين نتيجه رسيدند که او از سکته مغزی در گذشته است

مبر در شھر  سپت١۴ئيع جنازه شاھرخ در خانواده شاھرخ زمانی درخواست کالبد شکافی کردند که قبل از مراسم تش

عفو . انونی به دنبال کالبد شکافی تقريبا يک ماه طول خواھد کشيدھای پزشکی ق اعالم يافته. تبريز صورت گرفت

طور کلی از سالمتی خوبی برخوردار بود؛ ھر چند که از اواخر  الملل آگاه است که شاھرخ زمانی تا قبل از مرگ به بين

  ». منتظر انجام آزمايش ام آر آی به دليل سرگيجه ھای کوتاه و سردردش بود٢٠١۴ماه سپتامبر 

او در اعتراض به .  در تبريز بازداشت شد٢٠١١ جون ٨ ساله بود که در تاريخ ۵١شاھرخ زمانی، نقاش و دکوراتور «

اقدام عليه امنيت «، او با اتھاماتی از جمله ٢٠١١در ماه اوت سال .  روز در اعتصاب غذا به سر برد٣٢بازداشت خود 

اما در حقيقت بدليل » تبليغ عليه نظام«و » ھا در اين گروهھای مخالف نظام و يا عضويت  ملی از طريق ايجاد گروه

، با قرار وثيقه موقتا آزاد شد، ٢٠١١بر وشاھرخ زمانی در اکت. ای به زندان محکوم شد آميز اتحاديه ھای مسالمت فعاليت

 به ٢٠١٢ برو اکت١٣او سپس در تاريخ .  در شھر تبريز آغاز نمود٢٠١٢ جنوری ١۴اما دوران محکوميت خود را از 

  ».گاه به شاھرخ زمانی مرخصی داده نشد در طول دوران زندان ھيچ.  شھر منتقل شدئیزندان رجا

، شاھرخ زمانی به دومين اعتصاب غذای خود در ھمبستگی با ساير زندانيان و در اعتراض به ٢٠١۴ چدر ماه مار«

 شھر تنھا بخش اين زندان است که ئیابخش زندانيان سياسی در زندان رج.  شھر دست زدئیشرايط بد زندان رجا

  .زندانيان حق استفاده از تلفن را ندارند

ھايشان، به خصوص کسانی که  طور غيرمجاز برای تماس با خانواده ھای ھمراه به برخی از زندانيان از تلفن

الملل  عفو بين. کنند میتوانند بطور منظم به مالقات بيايند، استفاده  کنند و نمی ھايشان خيلی دور زندگی می خانواده

کننده سيگنال برای جلوگيری از استفاده  ھای متراکم گزارشاتی دريافت کرده است مبنی بر اين که مقامات زندان، دستگاه
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ھا  بسياری از زندانيان، از جمله شاھرخ زمانی، گزارش داده بودند که آن. اند ھا نصب کرده ھای ھمراه در زندان از تلفن

  ».کننده فعال شدند از حالت تھوع و سردرد رنج می برند ھای متراکم دستگاهاز ھنگامی که 

پردازد و تالش   شھر میئیطور مشخص زندان رجا ھا و به الملل در ادامه به شرايط عمومی زندان گزارش عفو بين

 وادار ئیگو مدنی به پاسخالمللی حقوق انسانی و  ھای بين کند جمھوری اسالمی ايران را در تمام اين موارد طبق ميثاق می

   .نمايد

  

  بندی جمع

داری اسالمی ايران، وجود ھيچ تشکل حزبی و غيرحزبی و يا نھاد مستقل کارگری و ديگر نھادھای  حکومت سرمايه

تلقی » امنيت کشور«ھای صنفی را نيز اقدام عليه  اين حکومت، حتا فعاليت تشکل. کند دمکراتيک مردمی را تحمل نمی

  .رساند ھا را به ھمين جرم دستگير و شکنجه و به عناوين مختلف به قتل می الين آنکند و فع می

ن مسؤوالھای زندانيان سياسی از جمله فعاالن کارگری زندانی در زندان رجائی شھر، از چند ماه پيش،  بنا به گفته

  .زندان و بازجويان، زندانيان را به مرگ تھديد نموده بودند

از قتل سعيدی سيرجانی . اند ھای حکومت اسالمی به قتل رسيده ه داليل مشکوکی در زندانتاکنون صدھا زندانی ب

، جان خود را در ١٣٩٢ خرداد ماه ٣٠ نويسنده و پژوھشگر در زندان تا قتل کارگر زندانی افشين اسانلو، که در تاريخ 

 سنديکای مؤسسکی از اعضای ھيات وی راننده اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی و ي. زندان رجائی شھر از دست داد

 سال حبس ۵اين فعاليت وی، به عنوان اقدام عليه امنيت کشور از طرف قاضی صلواتی، به . داران تھران بود کاميون

در صورتی که . ، جان باخت»ايست قلبی«محکوم شد و در حالی که به پايان دوره زندانيش نزديک بود به دليل واھی 

بندش، افشين اسانلو جھت مداوای يک ناراحتی جزئی، با پای خود به بھداری رفت و به   ھمبنا به اظھارات دوستان

 .ناگھان خبر مرگ او پخش شد

چنان در زندان  محمد جراحی، فعال کارگری با آن که در زندان تبريز دچار بيماری سرطان شده است به داليل واھی ھم

ھای  در زير شديدترين شکنجه... زاده، شاپور احسانی و ھنام ابراھيمپدرام نصرالھی، وفا قادری، جليل محمدی، ب. است

  . در نتيجه، جان ھمه زندانيان سياسی و کارگران زندانی در خطر است. روحی و جسمی قرار دارند

از سال گذشته تا مرگ شاھرخ، زندانيان سياسی و فعاالن . نويس، نمونه ديگری است مرگ ستار بھشتی، کارگر وبالگ

ھای عليرضا کرمی خيرآبادی، منصور رادپور و افشين اسانلو جان خود را در زندان رجائی شھر از  ری به نامکارگ

ھا، وضعيت قلبی  بندان آن ولی ھم. اند  کرده ھا را ايست قلبی اعالم  ن زندان، اغلب علت مرگ آنمسؤوالاند و  دست داده

تغذيه و بھداشت اسفبار است و شکنجه روحی و جسمی زندانيان در اين زندان، . اند ھا را سالم توصيف کرده ھمه آن

ھای روحی و جسمی  ھا دچار بيماری چنان ادامه دارد، به ھمين خاطر تعداد بسياری از آن سياسی و فعاالن کارگری ھم

زندان در سلول به گفته شاھدان عينی به دليل نصب دستگاه پارازيت برای جلوگيری از ارتباط تلفنی با خارج از . اند شده

ھای امنيتی زندان، باعث گيجی وسردرد شديد و نيز حالت تھوع زندانيان شده است و در چنين راستائی، حکومت 

اسالمی ايران، ھمه زندانيان سياسی، به ويژه فعاالن کارگری را تحت فشار و تھديد مداوم قرار داده و حتا ھمسران 

  .اند کشيدهرضا شھابی و علی نجاتی را نيز به محاکمه 

، يک جنايت و قتل عمد سياسی است که توسط حکومت ...ترديد مرگ شاھرخ، افشين، ستار، علی رضا، منصور و بی

 مستقيم اين جنايات و ھمه مسؤولسانسور و اختناق، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام اسالمی ايران صورت گرفته و 

 .ن استھای حکومت اسالمی ايران، سران و مقامات آ گری وحشی
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زمان با قتل شاھرخ زمانی در زندان، دور جديد تھديد و سرکوب فعالين کارگری و اجتماعی توسط حکومت اسالمی  ھم

ايران صورت گرفته است؛ بازداشت علی نجاتی، صدور احکام ظالمانه جديد عليه محمود صالحی و رسول بداقی، 

ھای  ی گوناگون عليه معلمان در بند و فعالين ديگر تشکالت و کميتهھا سازی زاده و پرونده تشديد فشار عليه بھنام ابراھيم

چون سنديکای نيشکر ھفته تپه، سنديکای کارگران شرکت واحد، اتحاديه آزاد کارگران، کميته  مستقل کارگری ھم

ومت ھای حک گری  است از تشديد خفقان و وحشیئیھا ھای کارگری، تنھا نمونه ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

  .اسالمی ايران است

با وجود آزاد شدن واله زمانی عضو سنديکای کارگران نقاش و ميالد درويش مستند ساز، علی نجاتی عضو ھيات مديره 

  .برد چنان در بازداشت به سر می سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، ھم

ر علی نجاتی به اطالعات شوش فقط به گزارش سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، با توجه به مراجعات مکرر ھمس

انه تاکنون از محل نگھداری علی متأسف. يک بار علی نجاتی به ھمسرش تلفن کرده و اعالم نموده که حالش خوب است

 .نجاتی خبری در دست نيست

ندان زاده فعال کارگری دربند در ز ھای کارگری؛ بھنام ابراھيم به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 متوجه شده است که ئی، به ھنگام دريافت برگه وضعيت قضا١٣٩۴ مھر ماه ١ شھر کرج، در روز چھارشنبه ئیرجا

اين .  روز زندان به صورت حکم قطعی به مجموعه احکام پيشين وی اضافه شده است١۵ ماه و ٩ سال و ٧حکم سنگين 

ی و الزم االجراست و تنھا دخالت اين فعال کارگری  اين حکم قطعئیموضوع بدين معنی است که از نظر دستگاه قضا

  . از آن مطلع شودئیدر ماجرا اين است که وی در انتھای اين پروسه قضا

به اتھامات واھی تبليغ » ھای کارگری کميته پيگيری برای ايجاد تشک«زاده فعال کارگری و از اعضای  بھنام ابراھيم

ای که خود   عالوه حتی در دادگاه ضد کارگری فرصت نداشته است به شيوهعليه نظام و نظاير آن محکوم شده است و به

  .دانسته از خود دفاع کند صالح می

  .ای محکوم شده است  ھزار تومان جريمه بابت نگھداری تجھيزات ماھواره۴۵٠چنين به پرداخت  زاده، ھم ابراھيم

داری اسالمی ايران و دفاع از  کومت سرمايهداری، به خصوص عليه ح شاھرخ، در راه مبارزه عليه سيستم سرمايه

  . ديدگان و استثمارشدگان جان باخت حقوق خود و ھمه ستم

به ھمين . ناپذيری، صداقت و شجاعت بود و باور عميق به جنبش کارگری و سوسياليسم داشت شاھرخ، سنبل سازش

فعالين کارگری، اقدام به حذف فيزيکی کاران حکومت اسالمی، از سر استيصال و زھرچشم گرفتن از  دليل نيز جنايت

کش حکومت اسالمی بدانند که صدھا و ھزاران فعال کارگری و اجتماعی ديگر،  اما سران و مقامات آدم. شاھرخ کردند

  .تری ادامه خواھند داد راه شاھرخ را با جديت بيش

ه است اما جای اعتصاب، حتا چند ای در محکوميت مرگ شاھرخ راه افتاد با وجود اين که اعتراضات زياد و گسترده

تفاوتی، سبب خواھد شد که زندانيان  سکوت و يا بی. ھای ايران خالی است ھا و کارگاه دقيقه به ياد شاھرخ در کارخانه

بار توسط طبقه کارگر ايران و ھمه مدافعان اين طبقه، شکسته  بايد اين سکوت مرگ. زيادی مانند شاھرخ به قتل برسند

ھای قوی و اجتماعی که  ھا و پتانسيل  جنبش طبقاتی ما و ھمه مدافعين راه آزادی و سوسياليسم، با ظرفيتدر واقع. شود

ھمين ضعف بزرگ ما، به . ايم ھای حکومت اسالمی ظاھر نشده گری داريم متسفانه ھنوز در مقابل اين ھمه وحشی

ی و غيرقابل تصوری با جامعه ما رفتار کند ھای غيرانسان حکومت اسالمی فرصت داده است تا اين حکومت، با ظرفيت

  . بداندتغييرو خود را قدرت مطلق و غيرقابل 
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ھای موجود کارگری در ايران، وضعيت اخير جامعه ايران و تھديد فعالين کارگری و اجتماعی و قتل  جا دارد که تشکل

بر اساس آن، آرايش جديدی نيز به روند بندی کنند و  مان را ارزيابی و جمع شاھرخ و نقاط ضعف و قوت مبارزه طبقاتی

  .مان بدھند مبارزه طبقاتی

ھای سکتاريستی و خودمحوربينی سازمانی و حزبی و فردی مورد نقد قرار گيرند و بر  در خارج کشور، بايد سياست

 مان عليه حکومت ھای مبارزه طبقاتی ما بايد تاکتيک.  شودتأکيدھمکاری ھمه نيروھای مدافع جنبش کارگری 

عمل خودمان و با خواست آزادی بدون قيد و شرط و فوری ھمه زندانيان  داری اسالمی ايران را با طرح و نقشه سرمايه

مان نيز سرنگونی  ئیھدف نھا. دھی کنيم و پيش ببريم سياسی و حتا اجتماعی، لغو سانسور و شکنجه و اعدام سازمان

ھای  بنابراين، حرکت. و برابر و انسانی و عادالنه و مرفه باشد يک جامعه آزاد ئیکليت حکومت اسالمی ايران و برپا

  .کارانه حکومت اسالمی ندارد ھای جنايت  چندانی بر سياستتأثيرموضعی و موقتی 

ھای گسترده  بدون شک ھمه نيروھای مدافع جنبش کارگری و کمونيسم، در داخل و خارج کشور موظفند کمپين

 پيگيری را سازمان دھند نه اين که در مقابل انبوھی از جنايات حکومت اسالمی، گيری و در عين حال اعتراضی و پيش

يعنی ما نبايد منتظر باشيم حکومت اسالمی زندانی را اعدام کند و به . العملی بسنده کنند ھای صرفا عکس به حرکت

ه برگزاری يک تظاھرات و مراسم ھا نيز نبايد ب اين کمپين. ھای ديگری وی را بکشد تازه آن موقع ما اعتراض کنيم شيوه

ھا و احزاب  ھای کارگری، سازمان المللی، کنفدراسيون به عبارت ديگر، ما بايد با ھمه نھادھای بين. يادبود محدود گردند

 که توانش ئیھا و ھر جا ھای زنان، دانشجويان و جوانان، رسانه ھای اجتماعی، تشکل سياسی چپ و سوسياليست، جنبش

 و در راس ١-۵اط مستمر بر قرار کنيم تا اين که اجازه ندھيم حکومت اسالمی، در پسا سازش با گروه را داريم ارتب

، در ...ھا و زندانيان سياسی و ھای اجتماعی و فعالين اين جنبش ھمه آمريکا، سانسور و اختناق خود را بر عليه جنبش

ھای خود، به ويژه جاسوسی بر عليه  رای فعاليتداخل کشور تشديد کند و در خارج کشور نيز مجددا فضای مناسبی ب

  .مخالفين خود را فراھم سازد

ل مرگ يق درباره داليھای کارگری خواستار تحق هيالمللی اتحاد نيون بيالملل و برخی کنفدراس نيطور که عفو ب ھمان

 ايرانی درخواست کنيم که دوست اند، ما ھم بايد از پزشکان و وکالی مترقی و انسان اسی شاھرخ زمانی شدهيزندانی س

المللی در ارتباط قرار گيرند تا بار ديگر حکومت  ياب تشکيل دھند و در اين مورد با نھادھای بين ھای حقيقت کمتيه

  .اسالمی، جھل و جنايت در نزد افکار عمومی مردم جھان منزوی و رسواتر و طرد گردد

مندتر مانند  تر و شکوه ی تبريز، بار ديگر جرقه انقالبی کوبندهاکنون زمان آن رسيده است که شھر پنج ميليونی و کارگر

 را عليه کليت حکومت اسالمی بزنند و ياد و راه و افکار سياسی و اجتماعی حيدر ١٣۵٧انقالب مشروطيت و انقالب 

اريخ گذشته را در جامعه زنده کنند و ت... ھا و ھا، شاھرخ ھا، صمدھا، دھقانی ھا، خيابانی وری عمواوغلوھا، پيشه

 . کارانه اسالمی نيز در سراسر ايران خاتمه داده شود درخشان خود را تکرار کنند تا به حاکميت جنايات

  !خيزند تبريز اگر برخيزد سراسر ايران برمی

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

  ٢٠١۵بر  ششم اکتو-  ١٣٩۴] ميزان[شنبه چھاردھم مھر سه
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