دوستانم را تنھا نمی گذارم
من شاھرخ زمانی زندانی سالن  ١٢گوھر دشت عضو ھيات موسس سندﯾکای کارگران
نقاش و تزﯾينات تھران و حومه و ھمچنين عضو افتخاری ھيات موسس سندﯾکای کارگران
نقاش استان البرز و عضو شورای نماﯾندگان کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری
ھستم  ،با توجه به اﯾنکه مبارزه و مقاومت در مقابل اذﯾت و آزار و سرکوب زندانيان به
شدت ادامه دارد و به حماﯾت و کمک ﯾک به ﯾک کارگران و مردم آزادﯾخواه در ھر نقطه از
جھان احتياج است ،در اﯾن راستا جھت حماﯾت از زندانيان سياسی بند  ٣۵٠اوﯾن از تارﯾخ
 ١٣٩٣/٢/٩اعالم اعتصاب غذا می کنم .
ھمانگونه که اطالع دارﯾد در  ١٣٩٣/١/٢٨طی حمله از قبل برنامه رﯾزی شده برای از بين
بردن زمينه ھای مبارزات متحدانه زندانيان در زندانھای مختلف کشور سنارﯾوی با سرکوب
زندانيان بند  ٣۵٠اوﯾن استارت خورد در اﯾن سناﯾور مجموعه مامورانی از نھاد ھا و ادرات
مختلف مربوط به زندانھا با بھانه قرار دادن وجود وسائل غير قانونی در بند ھا به زندانيان
سياسی بند  ٣۵٠حمله کرده و آنھا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس زندانيان
بشدت مجروح شده را به سلول ھای انفرادی منتقل کردند تا اسناد جناﯾت خود را پنھان
نماﯾند ،پس از گذشت  ١٢روز از جناﯾت ددمنشانه ھنوز از وضعيت  ١٢نفر از زندانيان ھيچ
خبری در دست نيست  .با توجه به اﯾنکه دستگاه ھای سرکوب از خبر رسانی جلو گيری
می کنند و ھمچنين زندانيان و خانواده ھاﯾشان توسط مسئولين عالی رتبه تھدﯾد به
پرونده سازی و محاکمه می شوند وھميچنين با پخس اخبار دروغين تالش می کنند جای
ظالم و مظلوم را عوض کرده و جناﯾت کاران را مظلوم نشان بدھند  ،بطورﯾکه سرکوب گران
را مورد تشوﯾق قرارد می دھند و کسی را که طی  ١٢روز گذشته با دروغ ھای واضح و
آشکار منکر سرکوب بود به صورت تشوﯾقی ارتقاع مقام می دھند تنھا ھمين ﯾک دليل
سند غير قابل انکاری است که ثابت می کند در جمھوری اسالمی ذره ای عدالت وجود
ندارد.و صد البته ھنوز فشار  ،سرکوب و تھدﯾد و اذﯾت و آزار از طرف مقامات مربوطه عليه
زندانيان به شدت ادامه دارد .البته مبارزه و مقامت نيز از طرف زندانيان آگاه و مخالفين
واقعی دﯾکتاتوری ادامه دارد ،تعداد کثيری از زندانيان گوھر دشت در جھت حماﯾت از
زندانيان بند  ٣۵٠اوﯾن در اعتصاب غذا بسر می برند  .ھمچنين آرش محمدی و آﯾت ﷲ
مھر علی بيگلو که بار ھا خانواده اش تھدﯾد و احضار شده اند بيش از  ١۵روز است در
زندان مرکزی تبرﯾز در اعتصاب غذا بسر می برند و به حماﯾت از زندانيان اعتصابی در شھر
تبرﯾز  ١۵٠نفر  ۴روز است اعالم اعتصاب کرده اند اﯾن ھا بخش کوچکی از مبارزات است
که نشان می دھند مبارزه و مقاومت متحدانه ميان زندانيان برای دست ﯾابی به مطالبات
خود ھم چنان ادامه دارد  ،در اﯾن روند ﯾک به ﯾک فعالين و کارگران و مردم آزادﯾخواه وظيفه
دارند ضمن پخش ھر چه گسترده تر اخبار مبارزات در زندانھا و حماﯾت ھای بيرون از انھا از
زندانيان که اکنون در خط مقدم مبارزه قرار گرفتند به ھر شکل ممکن باﯾد دفاع کرد ،از
جمله :
صدور بيانيه ،جمع آوری امضا  ،بر گذاری گلگشت ھا ،پخش تراکت ھا  ،دﯾوار نوﯾسی ،
سازماندھی تجمع در مقابل رﯾاست جمھوری ،مجلس ،قوه قضائيه و دادگاه ھا ،ميادﯾن
شھر ھا و محل ھای کار و پاتوق ھای کارگری ،کمک و حماﯾت از خانواده زندانيان  ،تنظيم
شکاﯾت ھای جمعی و فردی عليه آمرﯾن و ضاربين شناخته شده  ،در خواست و جذب
حماﯾت از نھاد ھای حقوق بشری و سازمانھا و تشکل ھای انقالبی داخلی و جھانی  ،و
اعالم حماﯾت ھای مادی و معنوی از مبارزات متحدانه و آزادﯾخواھانه زندانيان در مناسبت
ھای مختلف از جمله روز جھانی کارگر و  ...که باﯾد بصورت گسترده و متحدانه اقدام
نماﯾيم  .فراموش نکنيم در دوره کنونی مبارزه ،کسب تمامی مطالبات کارگری و حتی

مطالبات روی زمين مانده دمکراتيک نيز به عھده طبقه کارگر است  ،که البته بدون کسب
ھم زمان مطالبات دمکراتيک امکان کسب مطالبات خالص کارگری ممکن نخواھد شد.در
نتيجه مطالبات دمکراتيک کنونی مانند خواست آزادﯾخواھانه زندانيان نيز نياز به حماﯾت و
رھبری طبقه کارگر دارد ،ھر چند که خود طبقه کارگر تحت فشار و پراکندگی بسيار
شدﯾدی قرار دارد اما اﯾن ضعف نمی تواند شانه خالی کردن از رسالت طبقاتی و تارﯾخی
را توجيه کند.ھرگز نمی توان به آزادﯾخواھی مبارزات نا پيگير نيروھای بورژوازی اعتماد کرد
انھا در ھر حال کارگران را تنھا خواھند گذاشت و حتی بر عليه کارگران دست به مخالفت
خواھند زد که نمونه ھای بارزی اخيرا" مشاھده شده اند اما اﯾن نمی تواند دليل بر عقب
نشينی کارگران باشد چون کارگران در نقطه وجودی زندگی خود مبارزه می کنند و محلی
ﯾا جای برای عقب نشينی ندارند سنگر کارگران تمامی زندگيشان است ﯾعنی عقب
نشينی از زندگی مساوی با تسليم مطلق و مرگ است بنا براﯾن ما کارگران در ھيچ
شراﯾطی امکان عقب نشينی ندارﯾم .
من با توجه به چنين تحليلی در حماﯾت از زندانيان سرکوب شده بند  ٣۵٠اوﯾن و جھت
ھمراھی دوستان در گوھر دشت و زندان مرکزی تبرﯾز علی رغم اﯾنکه بر اثر  ۴٧روز
اعتصاب غذا بدليل تبعيد غير قانونی من به قزلحصار که  ٢٣کيلو وزن از دست دادم و ھنوز
اثرات آن در من باقی است  ،اما در جھت انجام وظيفه طبقاتی خود از امروز ١٣٩٣/٢/٩
مجددا" دست به اعتصاب غذا می زنم  ،و از تمامی فعالين  ،کارگران  ،سندﯾکا ھا و دﯾگر
تشکل ھای کارگری  ،احزاب و سازمانھا انقالبی و نھادھای حقوق بشری می خواھم با
ھر وسيله ممکن از زندانيان سرکوب شده که ھنوز تعدادی از انھا معلوم نيست در کجا و
در چه شراﯾطی بسر ميبرند حماﯾت نماﯾند .ھمچنين اعالم می کنم مطالبات در خواستی
من در اﯾن اعتصاب غذا ھمان مطالباتی ھستند که زندانيان اعتصابی در گوھر دشت در
تارﯾخ  ١٣٩٣/٢/۴اعالم کردند که عبارتند از :
١ـ خواھان بستری شدن مجروحان و آسيب دﯾدگان در بيمارستان ھای بيرون از زندان
٢ـ برآورده شدن تمامی خواسته ھای به حق زندانيان سياسی بند  ٣۵٠زندان اوﯾن
٣ـ بازگرداندن ھمه زندانيان سياسی از سلول ھای انفرادی به بند  ٣۵٠اوﯾن
۴ـ دادن مالقات حضوری خانواده ھا با عزﯾزان در بندشان
۵ـ خواھان تعقيب و مجازات آمرﯾن و مباشرﯾن اﯾن جناﯾت ھولناک که حق طبيعی خانواده
ھای زندانيان سياسی بند ٣۵٠و حق عموم ملت اﯾران است.
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