پيام تشکر
مسئولين  ،بنيان گذاران و اعضای محترم تشکل حقوق بشر ی شھر بوخوم
فعالين و حاميان حقوق انسانھا
با درود بر شما
من شاھرخ زمانی از زندان گوھردشت کرج به شما درود می فرﺳتم .در زندانھای اﯾران ھزاران نفر بيگناه گرفتار اتھامات
دروغين و پرونده ﺳازی دﺳتگاھھای قضاﯾی و پليسی شده و تحت شکنجه و ضرب و شتم مجبور به پذﯾرفتن اتھامات شده
اند،در اﯾن رابطه می توان از افراد بسياری که متعلق به جنبش ھای مختلفی مانند کارگری  ،زنان  ،معلمان ،دانشجوﯾی ،
فعالين مدنی و حقوق شھروندی  ،فعالين حقوق بشر و فعالين مليتھای مختلف ھستند را نام برد .من با محدودﯾتی که اﯾنجا
دارم فقط برخی از آنھا را می توانم به عنوان نمونه نام ببرم از جمله آنھا عبارتند از  :رضا شھابی  ،بھنام ابراھيم زاده  ،پدرام
نصرالھی  ،محمد جراحی  ،مھدی شاندﯾز  ،رضا شرﯾفی بوکانی ،علی جباری  ،عليرضا فراھانی ،بھاره ھداﯾت  ،شيوا نظر
آھاری  ،ژﯾال بنی ﯾعقوب،مجيد توکلی ،شبنم مددراده  ،رﺳول بداقی  ،عبدالرضا قنبری ،ھاشم شعبانزاده  ،نسرﯾن ﺳتوده ،
جاوﯾد ھوتن کيان ،محمد ﺳيف زاده  ،عبدالفتاح ﺳلطانی و ھزاران نفر دﯾگر .من به پرونده ھيچ ﯾک از اﯾن دوﺳتان
دﺳترﺳی نداشته ام اما با توجه به پرونده خودم فکر می کنم که تمامی آنھا بی گناه ھستند به عنوان نمونه در پرونده من
ھيچ مدرک و دليل و حتی ﯾک برگ بازجوﯾی اعتراف شده وجود ندارد که قاضی قانونا" بتواندبا اﺳتناد به آن مرا محاکمه و
محکوم نماﯾد اما در اﯾران قضات  ،مأموران و نھادھا در کل نظام تابع ھيچ قانونی نيستند و ھر کسی را بدون دليل و مدرک
دﺳتگير و شکنجه و محاکمه می کنند ،بر اﯾن مبنا فکر می کنم تمامی زندانيان ﺳياﺳی صد در صد بی گناه ھستند  .با
توجه به اﯾنکه تمامی شما عزﯾزان عزم راﺳخ برای کسب آزادی  ،دمکراﺳی و حقوق انسانی دارﯾد و در اﯾن راه از ھر آنچه
براﯾتان عزﯾز اﺳت ماﯾه می گذارﯾد الزم می دانم بگوﯾم :
زندگی انسانھا از ھمه ی زواﯾا مانند آزادی  ،دمکراﺳی  ،حقوق بشر  ،عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی ،تحصيل ،
بھداشت و درمان چنان در ھم تنيده شده اند که امکان ندارد ﯾکی را بدون دﯾگری به دﺳت آورد .توجه داشته باشيد ميليونھا
کودک اﯾرانی که امروز در ميدانھا و چھارراھھا دﺳت فروشی و تکدی گری می کنند ،در خيابانھا آواره ھستند و ﯾا در
کارگاھھای مختلف در ﺳنين کودکی به جای بازی و درس خواندن کار می کنند ﯾا زنانی که برای کسب اندکی پول برای
امرار معاش خانواده ،مجبور به تن فروشی می شوند ﯾا پدران و برادرانی که به دليل بيکاری ﯾا کمی در آمد مجبور به ﺳرقت
ﯾا جراﯾم دﯾگر می گردند ،بخش بزرگی از نيروﯾی ھستند که کسب دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر و دﯾگر مطالبات بدون
حضور آنھا ممکن نيست ،شراﯾط زندگی آنھا حکم می کند که دﺳت ﯾابی به آزادی و دمکراﺳی و حقوق بشر  ،تحصيل ،
بھداشت و ...در قدم اول فقط و فقط از مسير عدالت اقتصادی ممکن خواھد شد.
بارھا تارﯾخ ثابت کرده اﺳت ھيچ انقالبی ﯾا قيام و جنبشی به نتيجه نمی رﺳد مگر اﯾنکه طبقه کارگر در آن حضور داشته
باشد و اکنون در اﯾران طبقه  ۵٠ميليونی کارگران و زحمتکشان به خاطر فشارھای اقتصادی  ،عدم امنيت شغلی  ،ترس از
اخراج و بيکاری  ،عدم تواناﯾی تحصيل و بھداشت چنان در فشار قرار دارد که امکان متشکل شدن را بسيار ﺳخت و تقرﯾبا غير
ممکن کرده اﺳت  .می دانيم تا زمانی که طبقه کارگر برای تحصيل چنين مطالباتی متشکل و مھيا نشود اﯾن خواﺳته ھا
برای ھيچ کدام از طبقات کسب نخواھند شد حاصل اﯾن گفته اﯾن اﺳت که حتی کسانی که تماﯾل و عالقه ای به طبقه
کارگر ندارند اگر قصد کسب آزادی و دمکراﺳی و حقوق بشر را دارند به اجبار باﯾد به طبقه کارگر پيوﺳته و در جھت متشکل
شدن کارگران گام بردارند .
بھنام ابراھيم زاده را زندانی کردند چون در جھت کمک و حماﯾت از کودکان کار و خيابان فعاليت می کرد  ،رضا شھابی و
محمد جراحی و ...و مرا که ﯾک نقاش ﺳاختمانی ھستم زندانی کردند چون برای متشکل شدن طبقه کارگر در جھت
کسب عدالت اقتصادی و اجتماعی ،آزادی  ،دمکراﺳی و حقوق بشر تالش می کردﯾم  ،قنبری و بداغی و معلمان دﯾگر را
زندانی کردند چون از حقوق انسانی و صنفی معلمان دفاع می کردند  .صدھا دانشجو و زنان را زندانی کردند چون از حقوق

بشر و حقوق زنان و انسان ھا حماﯾت و دفاع می کردند  .ﺳتار بھشتی  ،جميل ﺳوئدی و ھزاران انسان را زﯾر شکنجه
کشتند چون برای آزادی و انسانی زﯾستن تالش می کردند ھزاران آذری  ،کرد  ،عرب  ،بلوچ و ...را زندانی کردند زﯾرا از حق و
حقوق انسانی و مليت خود دفاع می کردند دھھا فعال از اقليتھای مذھبی را زندانی کردند برای اﯾنکه از حقوق برابر و حق
آزادی خود دفاع می کردند ،نسرﯾن ﺳتوده و جاوﯾد ھوتن کيان را به دليل اﯾنکه از حقوق پاﯾمال شده ی زندانيان محکوم شده
دفاع می کردند زندانی نمودند ھمه ی آنچه گفته شد و آنچه فرصت گفتنش نبود نشان می دھند برای تمامی فعالين
مطالبات فوق نقطه ی مشترک ھستند و در اﯾن نقطه مشترک نياز به آگاھی ھای باالی ﺳياﺳی _ طبقاتی اﺳت تا به
دنبال آن امکان متشکل شدن و مبارزه مشترک به دﺳت آﯾد .
دمکراﺳی ،آزادی و حقوق بشر از مطالبات مشترک طبقات مختلف ھستند که طبقه کارگر علی رغم تبليغات ﺳوﯾی که بر
عليه اش شده اﺳت بيشتر از ھمه ی طبقات برای مطالبات فوق مبارزه کرده و ھزﯾنه داده اﺳت و ھرگز در ھيچ جاﯾی از دنيا
حتی ذره ی دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر کسب نشده  ،مگر طبقه کارگر قدرت مندی حضور داشته اﺳت بررﺳی تارﯾخ
اروپا و امرﯾکا ودﯾگر کشور ھا ثابت می کند آنچه امروز در اﯾن کشور ھا به عنوان دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر دﯾده می
شود حاصل و ارثيه دوره مبارزات مشترکی اﺳت که طبقه کارگر در آن حضور قدرتمندی داشت .
اگر بخواھيم در اﯾران و کشور ھای مانند آن دمکراﺳی ،آزادی و حقوق بشر را بدﺳت آورﯾم باﯾد به برداشتن موانع ﺳر راه
متشکل شدن کارگران اقدام کنيم.مثال" در اﯾران حدود  ٢۵ﺳال اﺳت ھر روز قوانينی که اندکی به ﺳود کارگربوده حذف و ھر
روز قوانين ضد کارگری را بيشتر می کنند در ھمين حال از کارگران می خواھند در مقابل بخشی از نظام به بخش دﯾگری
کمک کنند ﯾعنی کارگران به دشمنی با خودشان اقدام نماﯾند.
از نظر ما کارگران ،مخالفت عملی با قوانين ضد کارگری بخشی از مبارزه برای کسب دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر اﺳت
ما می خواھيم شما و تمامی آنھاﯾی که خواھان مطالبات فوق ھستند را در اﯾن مبارزه عملن در کنار خود ببينيم.
با توجه به موانع مانند اخراج ھا و بيکاری گسترده  ،دشمنی با متشکل شدن  ،دﺳتمزد ھای چھار برابر زﯾر خط فقر ،
ﺳرکوب ھای شدﯾد  ،تحميل قوانين ضد کارگری و ...طبقه کارگر نمی تواند ﺳازمانھای توده ای و ﺳازمان ﺳياﺳی خود را
تشکيل بدھد و اگر متشکل نشود نمی تواند اﺳتقالل طبقاتی داشته باشد و اگر اﺳتقالل طبقاتی نداشته باشد کسب
دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر برای ھيچ کس ممکن نخواھد شد.
من اگر اﯾن گفته ھا را باشما در ميان می گذارم به اﯾن دليل اﺳت که فکر می کنم شما با افرادی که از دمکراﺳی  ،آزادی و
حقوق بشر به عنوان تزئيين ﺳخن می گوﯾند ﯾا افرادی که با بھانه کسب و اھدای دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر دﺳت به
غارت  ،قتل عام و وﯾران کردن داراﯾی ھا وزﯾر ﺳاخت ھای زندگی ملت ھای دﯾگر می زنند ﯾا با کسانی که از طرﯾق کودتا
ھای نوﯾن بين المللی که طی دو دھه اخير رواج پيدا کرده اند و می خواھند با بمب و موشک دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق
بشر خلق نماﯾند ،فرق دارﯾد .فکر می کنم شما می خواھيد در راه دمکراﺳی گسترده ،آزادی برای ھمه و حقوق بشر برای
کل بشرﯾت مبارزه کنيد .اميد وارم در شناخت خود اشتباه نکرده باشم.
باز الزم به بيان اﺳت که اگر طبقه کارگر متشکل در ﺳازمانھای توده ای و ﺳازمان ﺳياﺳی خود وارد مبارزه برای کسب
دمکراﺳی ،آزادی و حقوق بشر نشود دﺳت ﯾافتن به مطالبات فوق برای ھيچ کس ممکن نخواھد شد.
در نھاﯾت از اﯾنکه به نوشته من توجه کردﯾد متشکرم و از اﯾنکه می خواھيد در راه کسب دمکراﺳی  ،آزادی و حقوق بشر
قدمھای اﺳتواری بردارﯾد با قلبی آکنده از مھر دﺳتتان را می فشارم و از اﯾنکه برای آزادی زندانيان تالش می کنيد از طرف
خودم و دوﺳتانم که در اﯾن زندانھا محبوس ھستيم از شما عزﯾزان صميمانه تشکر و قدر دانی می کنم  .و از اﯾنکه جاﯾزه ای
برای من در مقابل فعاليتم در نظر گرفتيد ﺳپاس گزارم.
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