بيانيه ۵۵
شاھرخ زمانی کارگر نقاش و عضو ھييت باز گشاﯾی سندﯾکای
نقاشان و تزئينات ساختمانی و عضو شورای نماﯾندگان کميته
پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری را بدون ھيچ دليل و مدرکی
دستگير کرده ،بر عليه او پرونده سازی کردند .علی رغم اﯾنکه
در پرونده ساخته شده نيز ھيچ مدرک و دليلی برای محاکمه او
وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه
به صورت واضح نوشته است که شاھرخ زمانی تمامی
اتھامات را رد کرده است  .پس او کامال" بيگناه است .اما
کامال" غير قانونی ،شاھرخ را بنا به اعترافات شخص
دﯾگری)متھم ردﯾف چھارم( محاکمه کرده و با اتھامات دروغين
به  ١١سال زندان محکوم نمودند .در زندان تبرﯾز با اﯾجاد جو و
فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دﯾگر زندانيان سياسی
و کارگری زندان را به جھنم واقعی تبدﯾل کرده اند .او را به
زندان ﯾزد تبعيد کردند  .بعد از دو ماه مجددا" او را به زندان
مرکزی تبرﯾز بر گرداندند او را در زندان تبرﯾز ھر دو روز ﯾک بار از
بندی به بند دﯾگر انتقال می دھند و در تارﯾخ ١٣٩١/٧/٢٢
شاھرخ زمانی به زندان ارسنجان تبعيد کردند ما بدون ھيچ
قيد و شرطی خواھان آزادی فوری شاھرخ زمانی و دﯾگر
زندانيان کارگری و سياسی ھستيم  .در اﯾن راستا از تمامی
کارگران  ،تشکل ھا  ،نھادھا و آزادﯾخواھان و جوانان می
خواھيم از ھر طرﯾق ممکن بر جمھوری اسالمی جھت آزادی
زندانيان فشار بياورند.

بار دﯾگر شاھرخ زمانی به زندان دﯾگری تبعيد شد
روز شنبه  ١٣٩١/٧/٢٢شاھرخ زمانی از زندان مرکزی تبرﯾز به زندان ارسنجان استان فارس تبعيد شد  .اﯾن
تبعيد طبق معمول جمھوری اسالمی بدون دستور قضا ﯾی و بدون رعاﯾت قانون و برگزاری دادگاه صورت
گرفته است  .بيش از ﯾک ھفته بود که احتمال انتقال او وجود داشت اما مشخص نشده بود به کدام شھر
تبعيد خواھد شد .
ھمچنين حدود دو ھفته پيش زندانيان کارگر در زندان مرکزی تبرﯾز به دليل اﯾنکه  ٧۴برابر بيشتر از حد نرمال
سرماﯾه داری در بيرون از زندان تحت استثمار قرار دارند به صورت شفاھی و کتبی درخواست مطالبه و
اعتراض کرده و نامه ھای خود را به مسئولين کارگاه و رئيس زندان داده بودند به دنبال اﯾن درخواست و
اعتراض  ،مسئولين زندان و کارگاھھا )کارفرماﯾان (متحدانه اقدام به پرونده سازی بر عليه برخی از زندانيان
کردند  .طی روند پرسرعت پرونده سازی اقدام به جمع آوری امضا برای استشھاد از ميان زندانيان بند متادون
عليه شاھرخ زمانی و مرادپور و  ...نمودند  .مسئولين زندان اعتقاد دارند اﯾن افراد زندانيان کارگر را تحرﯾک و
تشوﯾق به اعتراض کرده اند  .مرادپور به دليل اﯾنکه نامه ی اعتراضی را نوشته و امضا جمع کرده و به
مسئولين ارائه داده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و او را به بند وﯾژه منتقل کردند  ،که ھم اکنون در
اعتصاب غذا بسر می برد.
اتھامات نوشته شده در برگه استشھاد عبارتند از توھين به مقام رھبری  ،توھين به شھدا و تبليغ عليه نظام
 ،مسئولين برگه استشھاد را از ميان  ٣٠٠نفر زندانی فقط توانسته اند به امضای سه نفر به نامھای حميد
دادگاھی  ،نادر مالزاده و روشن که امکان مقاومت در مقابل تھدﯾد ھا و فشار را نداشتند برسانند  .مسئولين
زندان و کارفرماﯾان دو نفر دﯾگر با نامھای ﯾوسف عبدالھی و محمدآبادی را که حاضر نشدند زﯾر برگه استشھاد
و اتھامات را امضا کنند به بند مواد مخدر فرستادند و از آنجا در تارﯾخ  ٩١/٧/١٩به بازپرسی شعبه  ١١برده
شده اند تا بقيه زندانيان از اﯾن پس در مقابل خواسته ھای ناحق مأموران مقاومت نکنند ،دو نفر فوق در بند
مواد مخدر به شدت تحت فشار ھستند به آنھا تخت نداند و تلفن آنھا قطع شده است ھمچنين فعال" مالقات
ممنوع شده اند .
تعدادی از زندانيان را در بند کاردرمانی زندان مرکزی تبرﯾز نگھداری می کنند اﯾن زندانيان در کارگاھھای
خياطی ،کفاشی  ،کيف و ساک وچمدان و ...کار می کنند که معروف به زندانيان کارگر ھستند اﯾن کارگران

روزانه بين  ٨الی  ١٠ساعت کار می کنند و به ازای ﯾک روز کاری از کارفرما  ٧٠٠تومان درﯾافت می کنند که
ماھانه می شود  ٢١ھزار تومان  ،اﯾن زندانيان کارگر ﯾک نوزدھم حداقل دستمزد مصوب دولت جمھوری
اسالمی و ﯾک ھفتاد و چھارم مقدار خط فقر ،دستمزد درﯾافت می کنند .
در مقابل اعتراض شفاھی و کتبی کارگران و درخواست افزاﯾش دستمزد ،مسئولين زندان و کارفرماﯾان
کارگاھھا آنھا را تھدﯾد به محاکمه مجدد با اتھامات جدﯾد کرده اند .
در نامه ای که زندانيان کارگر به کارفرما نوشته اند آمده است .....ما در کارگاھھای فوق روی ھم رفته ھر نفر
روزانه صد ھزارتومان توليد می کنيم اما شما فقط ھفتصد تومان از آن را به عنوان دستمزد می دھيد با توجه
به گرانی ھای بسيار شدﯾد ،ھزﯾنه گذران زندگی بسيار بيشتر شده است و با توجه به اﯾنکه تحت گرانی
روزافزون زندگی برای خانواده ھاﯾمان آنقدر سخت شده است که دﯾگر مانند گذشته امکان ارسال پول برای
ما ندارند در حالی که ما اﯾنجا کار می کنيم باﯾد بتوانيم پس از تأمين ھزﯾنه ھای خود در زندان قسمتی از
دستمزد خود را به عنوان کمک ھزﯾنه برای ھمسر و فرزندانمان بفرستيم اما دستمزد ما آنقدر کم است که
دستمزد ﯾک ماه ما کفاف  ١٠روزخرج ﯾک زندانی را نمی دھد .
در مقابل درخواست و اعتراض زندانيان مسئولين زندان و کارفرمای کارگاھھا اقدام به پرونده سازی با اتھامات
دروغين اھانت به شھدا و تبليغ عليه نظام و توھين به رھبر کرده اند که حاصل اﯾن پرونده سازی تا کنون
انتقال شاھرخ زمانی به زندان ارسنجان ،ضرب وشتم و انتقال مرادپور به بند وﯾژه و بازجوﯾی مجدد و احتماال"
محاکمه مجدد ﯾوسف عبدالھی و محمد آبادی می باشد .
ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب گرانه کارفرما و مسئولين زندان ،خواھان لغو ھر گونه پرونده سازی،
اتھام ،سرکوب و ھمچنين خواھان آزادی فوری شاھرخ زمانی ھستيم  .ما از تمامی کارگران  ،نھادھا و
تشکلھای کارگران اﯾران و جھان و ھمچنين احزاب و سازمانھا می خواھيم در مقابل حرکتھای سرکوبگرانه و
برای آزادی کارگران زندانی به طور متحدانه ای دست به اقدامات مشترک و مستمر بزنند از روابط خوب خود
با دﯾگر سازمانھا و احزاب و نھادھای بين المللی جھت فشار آوردن بر نظام اسالمی استفاده گسترده نماﯾند
ھمچنين از شورای نماﯾندگان نيروھای چپ و کمونيست می خواھيم در برنامه ھای ھفته ھمبستگی خود
که از تارﯾخ  ٢٠تا  ٢٧اکتبر خواھد بود ضمن افشاگری در رابطه با اقدامات سرکوبگرانه زندان مرکزی تبرﯾز
خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط شاھرخ زمانی شوند چرا که با توجه به تبعيد او ھر چند ماه ﯾک بار
زندگی شاھرخ در خطر جدی است .
کارگران ،دانشجوﯾان  ،جوانان و مردم انقالبی :
شاھرخ زمانی ﯾکی از فرزندان مبارز شماست که برای انسانی زﯾستن و برای احقاق حقوق حقه ی تمامی
انسانھا بخصوص طبقه کارگرمبارزه کرده و ھمچنان مبارزه می کند و اکنون او به حماﯾت و پشتيبانی شما نياز
مبرم دارد از طرﯾق اعتراضات مختلف در ھر زمان و مکان ممکن از او حماﯾت کرده و خواستار آزادﯾش شوﯾد .
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