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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 و اکنون او را در زندان تبرﯾز ھر دو
روز ﯾک بار از بندی به بند دﯾگر انتقال می دھند
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.

شاھرخ زمانی رابه بند مالی انتقال دادند.
کميته امنيت زندان مرکزی تبرﯾز با گرداندن شاھرخ زمانی در بند ھای مختلف می خواھد کاری را
به انجام برساند که سران نھاد ھای مسئول در زندان به صورت جدا از ھم نتوانستند انجام بدھند
 .آنھا به دنبال اﯾجاد فضای خفقان آوری ھستند که بتوانند کنترل بی عيب و نقصی که ھيچ گونه
روزنه و شکافی ارتباطی بدون اطالع و اجازه مسئولين وجود نداشته باشد  ،اﯾجاد کنند .آنھا فکر
می کنند برخی از زندانيان مانند شاھرخ چنين روزنه ھای ارتباطی را اﯾجاد کردند .
اﯾن مسئولين قبل از اﯾجادکردن کميته امنيت در زندان تبرﯾز ھر کدام در قالب نھاد ھای مربوطه
خود مانند ادراه اطالعات  ،سازمان زندان ھا  ،قوه قضاﯾيه مستقر در زندان و … به صورت جدا گانه
برای جلو گيری از وجود روزنه ھا و کانال ھای ارتباطی و پيش برد کنترل ھمه جانبه زندانيان با
سود جستن از خبر چين ھای خود تالش می کردند  .و ھر کدام عدم موفقيت خود را به حساب
بی کفاﯾتی وحتی خيانت کار بودن دﯾگری می گذاشتند و تقرﯾبا" ھمه روزه باھم در گير بودند .در
نتيجه برای جلوگيری از پراکندگی و در گيری ميان خود و ﯾکدست کردن نھاد ھای مسئول فعال در
زندان و البته برای امکان سازی جھت پياده کردن طرح جدﯾد سپاه پاسداران در زندانھا ،اقدام به
تشکيل کميته امنيت کردند.

پس از تشکيل شدن کميته فوق اقدام به تحقيق منظم کردند  ،تقرﯾبا تمامی زندانيانی که مورد
سو ظن بودند به پاﯾين برده تحت بازجوﯾی قرار دادند طی بازجوﯾيھا و تحقيقات مربوطه کار به
جاﯾی رسيده است که برای تکميل پرونده فوق شاھرخ زمانی را از زندان ﯾزد به زندان مرکزی تبرﯾز
بر گردادند  .منتھا برای اﯾنکه کانال ھای ارتباطی با خبر نشوند بسيار محرمانه که حتی بيشتر
مسئولين دو زندان و تعداد بسياری از اعضای کميته امنيت نيز نمی دانستند که او را به زندان
تبرﯾز انتقال خواھند داد ﯾعنی تعداد کمی از اعضای کميته امنيت از موضوع خبر داشتند بقيه از
ھيچ چيز اطالع نداشتند اﯾن نشان می دھد که کميته امنيت نه برای متحد کردن نھاد ھای
مختلف بلکه برای تحت کنترل در آوردن نھادھای که برای سران قابل اعتماد نيستند تشکيل شده
است تا در موارد مھم با دور زدن آنھا از درز اخبار جلو گيری نماﯾند اﯾن نشان می دھد کميته
امنيت اعتقاد دارد اخبار نه از طرف زندانيان که بدون ارتباط دوستی با مسئولين نمی توانند از
اخبار محرمانه خبر داشته باشند بلکه اخبار مھم از طرﯾق مسئولين و کار کنان نھاد ھای مربوطه
منتشر می شود .در ھر حال شاھرخ را بسيار محرمانه اول به سلول انفرادی در زندان ﯾزد بردند
بعد به زندان تبرﯾز انتقال داده دو روز در بند قرطينه بود سپس به بند  ١۵متادون انتقال ﯾافت دو روز
بعد از آن به بند  ٩جرائيم سنگين منتقل شد و دو روز بعد نيز به بند مالی انتقال ﯾافت و اکنون دو
روز است که در بند مالی می باشد.
در حال حاضر ھر گونه تماس برای شاھرخ ممنوع است فقط اجازه دارد با مادرش در حضور ﯾک
نفر مامور از طرف کميته امنيت تلفنی صحبت کند و البته حرف ھای که می تواند بگوﯾد نيز براﯾش
مشخص کرده اند فرد مامور نيز کسی می تواند باشد که از آدمھای بخش اصلی کميته امنيت
است چون بيشتر اعضای کميته فوق کاره ای در تصميم گيری ھای کميته نيستند .
آنھا فکر می کنند خبر ھای مربوط به شاھرخ را مادرش پخش می کند .خانواده شاھرخ را تھدﯾد
کردند که به بينيد حال که شما اخبار را نمی گوﯾيد  ،ھيچ خبری درز نمی کنداما خود آنھا با اﯾن
ھمه تحقيقات رنگارنگ خود خوب می دانند و حتی ﯾعقين ﯾافتن به اﯾنکه بيشتر اخبارمحرمانه از
طرﯾق افراد خودی که به پرونده ھا دست رسی دارند درز می کند و برای پيدا کردن خائنين داخل
خود باز جوﯾی از زندانيان را پيش می برند ولی ھنوز به جاﯾی نرسيده اند.
طبق برنامه ،سپاه در شھرﯾور ماه کليه امور زندانھا را به طور کامل تحت کنترل خود در خواھد آورد
ﯾکی از وظاﯾف کميته امنيت بستر سازی برای تحوﯾل زندانھا به سپاه و اﯾجاد زمينه ھای اجراﯾی
نقشه جدﯾد سرکوب زندانيان توسط سپاه است که باﯾد قبل از ان ھر گونه روزنه و شکاف اطالع
رسانی مسدود و نھاد ھا و افراد غير قابل اعتماد پاکسازی شده باشند.
کميته امنيت چون نتوانسته از طرﯾق باز جوﯾی زندانيان ارتباطات را کشف کند سعی دارد با
گرداندن کنترل شده زندانيان در بند ھای مختلف و بررسی جز به جز رابطه آنھا با ﯾک دﯾگر ﯾا با
فرستادن آدمھای خودشان به نزد زندانيان مورد سوظن ارتباطات را کشف کند ﯾا حداقل سر نخی
بدست آورند .اﯾن ھمه تالش و کوشش کميته امنيت نشان می دھد که بسته شدن ھمه روزنه
ھای اطالع رسانی براﯾشان ضرورت حياتی دارد تا پس از آن بتوانند طرح ھای ضد انسانی خود را
انجام دھند.
بنا براﯾن به تمامی دوستان و رفقا که در زندانھا ﯾا بيرون به طرﯾقی ارتباط با زندانھا دارند اعالم
می گردد در حفظ ارتباطات خود ھرچه بيشتر دقت کنند .تا موضوع کميته امنيت به حالت عادی در
آﯾد .نباﯾد ارتباطی کنسل شود و در ھمين حال نباﯾد بر اثر اشتباھی ارتباطی را از دست داد.
جستجو در ميان زندانيان قبل از تشکيل کميته امنيت توسط مسئولين نھاد ھا به صورت سليقه
ای و پراکنده وجود داشت اما اﯾنھا آنقدر پخمه ھستند که نمی توانند درک کند درز اخبار نه از

کانال زندانيان بلکه از ساختار نظام و رو به افول بودن آن است که از درون خود نھاد ھای مربوطه
ھر روز توليد و باز توليد می شود و حال فرق نمی کند که پخمه ھای پراکنده جمع شده کميته
امنيت را تشکيل داده اند در اصل ھمان پخمه ھا ھستند که با عمل کردشان کمک می کنند اﯾن
نظام ضد بشری سرﯾعتر به سراشيب عمر خود برسد.
اما برای اﯾنکه خود را پيروز نشان بدھند بطور سنتی مجبورند در نھاﯾت کسانی را با اتھامات
دروغين به عنوان عاملين پخش اخبار معرفی نماﯾند تا به سران حکومت نشان دھند که وظاﯾف
خود را به نحو احسنت انجام دادند .
در مقابل چنين عمل رذﯾالنه و سنتی ماموران ،ما وظيفه دارﯾم خود را با برنامه منظم  ،متحد برای
اعتراضات و مبارزات گسترده آماده کنيم .ارتباطات مستقيم و غير مستقيم خود با زندانيان و
خانوادھاﯾشان را حفظ کرده اخبار را باسرعت و دقت پخش کنيم و طرح ھا و نقشه ھای آنھا را
کشف و افشا نماﯾيم  .ھم چنين برای گسترش اعتراضات از ھم اکنون توسط ارتباطات محلی با
خانواده زندانيان عادی ارتباط بر قرار کرده آنھا را نيز در جھت حماﯾت از زندانيان و آزادی آنھا آماده و
متشکل نماﯾيم .شرکت ھر چه بيشتر خانواده ھا و دوستان زندانيان می تواند باعث امنيت بيشتر
زندانيان کارگری و سياسی گردد.
باﯾد تشکل ھای کارگری  ،فعالين ،کارگران  ،زنان  ،دانشجوﯾان و جوانان خود را در ھسته ھا و
کميته ھای انقالبی متشکل کنند و بطور سازمان ﯾافته در ميان خانواده ھا و دوستان زندانيان
سياسی و عادی اقدام به متصل کردن خانواده ھای زندانيان به ﯾکدﯾگر و بر نامه رﯾزی و
سازماندھی علنی ،نيمه علنی و مخفی برای اعتراضات گسترده نماﯾند .با توجه به گزارشات
درﯾافتی بسياری از زندانيان عادی نيز استحقاق آزادی زودتر از موعود را دارندو برای در گير شدن
در مبارزات آزادﯾخواھانه آنھا و خانوادھاﯾشان مستعد و مناسب ھستند اﯾن گونه زندانيان و
خانوادھاﯾشان را می توان از طرﯾق رھنمودھای زندانيان کارگری و سياسی شناخته و
سازماندھی کرد .موازی با عملکرد داخل جھت تکميل نيازمندی ھای مبارزه نھاد ھا  ،سازمانھا و
احزاب در بيرون از اﯾران باﯾد با گستردگی و اتحاد ھرچه تمامتر به پشتيبانی از فعاليت داخل در
زواﯾای مختلف و کسب حماﯾت ھای عملی جھانی  ،برنامه رﯾزی اعتراضات گسترده و منظم اقدام
نماﯾند.
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