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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ فبروری ٠٨
  بھرام رحمانی با محمود صالحیمصاحبۀششمين 

  ! وضعيت کارگران زندانی به خصوص رضا شھابیۀدربار
ا و نويسندگان و  ما، نه تنھا آزادی بيان برای ھمگان به خصوص برای رسانه ھۀجامعحدود سی و پنج سال است که در 

ن سياسی و اجتماعی وجود ندارد، بلکه ھرگونه دادخواھی و اعتراض و حتا انتقاد حکم زندان و ھنرمندان و فعاال

  . شکنجه و اعدام در بردارد

ش يد نداشته باشد بی ترديد اصالح کارھا و رفع اشتباھات و پدر جوامعی که آزادی بيان و انديشه و ھم چنين انتقاد وجو

  ! برد برنامه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، کاری ست بس سخت و دشوار و خطرناک

 که در تاريخ ھرگونه صدای آزادی بيان، مطبوعات، نويسندگان، روزنامه نگاران، ھنرمندان، نھادھای ئیحکومت ھا

ن عرصه ھای مختلف جنبش ھای اجتماعی و به طور کلی فعاال احزاب و سازمان ھای سياسی و دمکراتيک مردمی و

ه مردمی را خفه کرده اند و مانع بيان حقايق و رشد خالقيت ھای آن ھا شده اند، ھمواره با شورش و انقالب و غيره روب

 را از طريق سانسور و سرکوب، زندان به عبارت ديگر، ھيچ حکومتی نمی تواند در درازمدت يک جامعه. رو بوده اند

  .و شکنجه، شالق و اعدام، ساکت کند

صدھا ھزار نفر .  ما، به داليل سياسی، اجتماعی و فرھنگی اعدام و يا ترور شده اندۀتاکنون ھزاران نفر از مردم جامع

 خود مقامات دولتی، ۀبه گف ھزار انسان زندانی ھستند که ٢۵٠در زندان ھای ايران زندانی اند و در حال حاضر، حدود 

  . ھزار زندانی را دارند۵٠زندان ھای کشور، تنھا ظرفيت 

 زندانی ٢۵٠ زندانی است و ۶٠٠٠ تا ۵۵٠٠ نفر پذيرای ١۵٠٠ شھر با ظرفيت ئی گفته شده است که زندان رجااخيراً 

 ١٠ ابد و مابقی با حبس ھای  حبس٢٠ اعدامی از جمله زانيار و لقمان مرادی، شھرام احمدی و ۴٠ سياسی با - عقيدتی 

  .  سال در وضعيت مرگ تدريجی به سر می برند٣٠تا 

 نفر ٣٠٠٠سال گذشته نيز دادستان عمومی و انقالب مشھد به خبرنگاران گفت در زندان مشھد که ظرفيت اسمی آن 

  .  ھزار زندانی را در خود جای داده است١٣است بيش از 

 ھزار ٢۵٠، آمار زندانيان در ايران بيش از ٢٠١٣ھای جھان در سال  مللی زندان البراساس اعالم مرکز مطالعات بين 

 ١٠٠ زندانی به ازای ھر ١٣٢ا ي ھا، در حالی که نرخ متوسط زندانی در دن بنابر اعالم سازمان زندان.نفر بوده است

  . ھزار نفر وجود دارد١٠٠ زندانی به ازای ھر ٣۴٨ران يھزار نفر است، ھم اکنون در ا

ھا شده و با توجه به ضعف  ن آمدن سطح بھداشت و سھولت انتقال بيماری ئيازدحام جمعيت باعث در زندان ھا، باعث پا

پتوھا و .  ھای پزشکی سالمت زندانيان را به صورت جدی و مستمر با تھديد مواجه کرده است و کمبود و يا عدم مراقبت
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  را ھم پيدا کرده است طبعاً ئی که کارکرد ظرفشوئیی است و دستشو کثيف و غيربھداشتوسايل خواب زندانيان، عموماً 

  .آزاردھنده و غيربھداشتی است

 نفر اعدام ۴٠٠دھند که در ماه ھای اخير نقض حقوق بشر در ايران، افزايش پيدا کرده و نزديک به   ھا نشان می  آمار

نی تاکنون، به طور ميانگين روزانه دو نفر در بدين گونه گفته می شود از آغاز رياست جمھوری حسن روحا.  اند شده

 ھا در   به افزايش اعدامالملل شديداً   که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و عفو بين  به طوری. اند ايران اعدام شده 

  . نفر در ايران اعدام شده بودند۶٠٠سال گذشته نيز حدود . ايران، اعتراض کرده اند

 آذر ١٦ نفر از پنج فعال فرھنگی اھوازی، محکوم به اعدام شھر رامشير بودند که در ھاشم شعبانی و ھادی راشدی دو

 روز از سرنوشت ٥٠ خانواده ھای آن ھا بيش از . از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شدند١٣٩٢ ]قوس[ماه

 ۀ، به خانواد١٣٩٢ ]دلو[ بھمن ماه٩مورين وزارت اطالعات روز چھارشنبه أفرزندان خود بی خبر بودن تا اين که م

 محل دفن آن ھا اين دو زندانی و فعال فرھنگی اعالم کردند که سه يا چھار روز پيش آن ھا را اعدام کرده اند و متعاقباً 

  .را به اطالع شان خواھند رساند

وان اھوازی با در بعد از انتشار خبر اعدام ھاشم شعبانی نژاد و ھادی راشدی، دانش آموزان اين دو دبير ھمراه ده ھا ج

اين نمونه ھا نشان می . دست داشتن عکس ھای اين دو فعال فرھنگی اھوازی، دست به اعتراض زدند و شعار دادند

 .دھند که اعدام ھای مخفی نيز ھم چنان در جريان است

ق شان را سفانه در در ايران ھر کسی و جمعی، به خصوص کارگران که حتا دست مزدھای بخور و نمير مورد توافأمت

ن کارگری و در چنين موقعيتی، فعاال. ی ندارندنيز نمی توانند بگيرند جز اعتراض و اعتصاب، چاره و سالح ديگر

 در دومين روز اعتصاب کارگران ١٣٩٢برای مثال، روز اول بھمن . جنبش ھای ديگر، بالفاصله زندانی می شوند

 سازی پرند را در  سازی کيسون که اکنون پروژه شھرک ک  ھای عمرانی ساختمانی و شھر المللی پروژه شرکت بين 

 شھرک ۀدر پروژ.  کارگر دستگير شدند١٠٠ خود، ۀ ماه حقوق معوق٦ دارد، در اعتراض به اخراج ھا و ءدست اجرا

  كارگر٤٨٠٠كارگران اخراجی و . اند  نفر آنان اخراج شده ١٢٠٠ ھزار كارگر به کار اشتغال داشتند که تاکنون ٦پرند 

  .  ماه حقوق طلب كار ھستند٦ش از يباقی مانده در اين شرکت ب

به اخراج دبير انجمن صنفی ) پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو(يا در پی اعتراض کارگران شرکت آسفالت طوس 

د با شکايت ماه اعالم کر  بھمن ١٠شنبه ماه، فرماندار اردکان روز پنج    بھمن٨ شنبه  کارگران اين شرکت در روز سه

  . نفر از کارگران معدن چادرملو احضار و بازداشت شدند٢٠کارفرما 

، احمد کمالی، فرماندار اردکان با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن )ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران 

ه عليه تعدادی از ئي قضاۀمديرعامل مجتمع سنگ آھن چادرملو از طريق قو«: چادرملو در روزھای گذشته، گفت

ليس امنيت احضار و سپس وتوسط پ)  بھمن ماه٩چھارشنبه (کارگران شکايت کرده که اين کارگران روز گذشته 

 ».بازداشت شدند

 کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو ٢٨ کارگر از ٢٧، ١٣٩٢ بھمن ١۵بنا به گزارش خبرگزاری ايلنا، سه شنبه 

  . بھمن، آزاد شدند١۴ اعتصاب دو ھزار کارگر اين معدن روز دوشنبه ۀل ادامدر شھرستان اردکان يزد، به دلي

 پيگير کارگران شرکت آسفالت طوس، به سادگی نشان می دھد که کارگران با ۀھمين اعتصاب و اقدام متحدانه و مبارز

ينی ھای جدی وادار کنند  پيگير خود، می توانند کارفرمايان و حکومت را به عقب نشۀاتحاد و ھمبستگی طبقاتی و مبارز

 ! حق خود برسندهو به خواسته ھای ب

 ۵٠ مقامات دولتی، تورم و گرانی حدود ۀدر چنين شرايطی، يک پرسش اساسی اين است که در جامعه ای که به گفت

 ۀر زندگی روزمتأميندرصد است و بی کاری به مرز ده ميليون نزديک شده و اکثريت خانواده ھای ايرانی، حتا نگران 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 سبب شده مسألهخود ھستند؛ در شرايطی که کارفرمايان دست مزد ناچيز کارگران را به موقع پرداخت نمی کنند و اين 

که بسياری از خانواده ھای کارگری پريشان شوند و آسيب ھای اجتماعی در اين خانواده ھا فاجعه بار و نفس گير شده 

  است، تکليف چيست؟ و چه بايد کرد؟

ن جنبش کارگری ايران در زندانند از جمله امروز رضا شھابی، بھنام ابراھيم  اکنون بسياری از فعاال ، ھمترتيببه اين 

زاده، شاھرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللھی، محمد محمدی، افشين نديمی و مھرداد صبوری در زندانند و  

 سال زندان ٥ه خاطر شرکت در اعتصابات کارگری به  در مھاباد بئی خراباد، واحد سيده و محمد موال  يوسف آباخيراً 

ھم اکنون وضعيت جسمی رضا شھابی در زندان، به شدت وخيم . اند  ماه زندان محکوم شده ٥و وفا قادری در سنندج به 

  . دھند تحت معالجه قرار گيرد شدار پزشکان، حتا اجازه نمیواست و با وجود ھ

   می کنند؟ راه چاره کدام است؟تأمينرگران، چگونه زندگی خود را  اين بخش کاۀدر چنين موقعيتی، خانواد

ا زندانی شده و  جنبش کارگری ايران، که خود وی نيز بارھۀ شناخته شدۀمن اين مسايل را با محمود صالحی، اين چھر

دان ھای  دفاع از رضا شھابی است در رابطه با وضعيت کنونی زندانيان سياسی در زنۀگوی کميتھم اکنون نيز سخن

 زندانيان سياسی و به طور کلی لغو اعدام در ايران چه ۀن کارگری و تالش برای آزادی ھمفعاالايران، به خصوص 

  بايد کرد؟

***  

تم را طرح کنم اجازه بدھيد از تالش ھا و فعاليت ھای چشم گير و سؤاالآقای محمود صالحی گرامی، قبل از اين که 

  . ھايتان با من و رسانه ھای ديگر تشکر کنممصاحبه ری ايران و ھم چنين پيگيرتان در رابطه با جنبش کارگ

  

 گوی دفاع از وی و آزادیھم سخنم اين است که وضعيت رضا شھابی کارگر زندانی که شما سؤال اولين :بھرام رحمانی

  ش ھستيد، چگونه است؟ا

به . می کنند تشکر می کنمتشار و پخش  کسانی که اين مصاحبه را انۀقبل از ھر چيز از شما و ھم: محمود صالحی

  .والن محترم و زحمت کش راديوھا و سايت ھای اينترنيتیؤخصوص مس

رضا شھابی يکی از کارگران مبارزی است که مدت ھاست در زندان به سر می برد و تحمل حبسی را می نمايد که در 

بنابراين، رضا شھابی تنھا بر اساس .  نشده استقوانين قضائيه ايران برای اين نوع فعاليت ھا ھيچ گونه جرمی تعريف

رضا شھابی، از نظر . موران امنيتی طبقه بندی شده، او را به زندان محکوم کرده اندأمستندات کذب که از طرف م

والن مربوطه مراجعه کرده اند تا به ايشان مرخصی درمانی ؤ او مکررا به دادستانی و مسۀجسمی بيمار است و خانواد

 رضا شھابی مخالفت می کند و حاضر نيست تا جھت ۀسف دادستان تھران، با اين درخواست خانوادأما با کمال تا. دھند

 ما را نگران کرده است و ما اعالم ۀمريضی رضا شھابی، ھم. مداوای اين کارگر زندانی و مريض اقدامی انجام دھد

  .نيت جانی اين کارگر ھستند جان و اممسؤول ئین قضامسؤوالمی کنيم که سازمان زندان ھا و 

  

  محمود گرامی، رضا شھابی به چه دليلی دستگير و زندانی شده است؟: بھرام رحمانی

سيس سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و أرضا شھابی، به جرم اين که در سنوات گذشته اقدام به ت: محمود صالحی

رضا شھابی، ھيچ گونه جرمی که .  است دستگير شده است اين اسنديکاۀ مديرھيأتن مسؤوالحومه کرده بود و يکی از 

مرتکب شده، نه تنھا واقعيت ندارد، بلکه رضا شھابی تنھا و تنھا از حقوق و » عليه امنيت کشور« قضائيه ۀبه قول قو

مزايای کارگرانی که توسط کارفرمايان در ايران و به خصوص کارگران شرکت واحد تھران و حومه حق شان پايمال 

:  دو آمده استۀ ايران توجه کرده باشيم در قانون مجازات اسالمی، مادئیاگر ما به قوانين قضا. ه، دفاع کرده استشد
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 ما از قاضی سؤالحال » .ن شده باشد جرم محسوب می شودييقانون برای آن مجازات تع ا ترك فعلی كه دريھر فعل «

 قانونی محکوم شده اند و سال ھا عمر ۀن زندانی به کدام ماد رضا شھابی اين ست که رضا شھابی و بقيه کارگراۀپروند

 کشور ما، ھيچ گونه تعريفی برای اين نوع مجازات ھا ئیخود را در پشت ميله ھای زندان می گذرانند؟ در قوانين جزا

ی در نظر کليه اتھاماتی که برای کارگران زندانی و زندانيان سياس. برای کارگران و فعاالن سياسی مشخص نشده است

بلکه اين احکام، که عليه زندانيان سياسی و کارگران زندانی از طرف محاکم . گرفته شده ھيچ گونه وجاھت قانونی ندارد

  . صادر می شود، احکامی فله ای اند و با ھيچ کدام از قوانين مصوب در ايران، ھم خوانی نداردئیقضا

  

  چه اقداماتی را برای معالجه و آزادی وی از زندان انجام داده است؟ دفاع از رضا شھابی، تاکنون ۀکميت: بھرام رحمانی

 دفاع از رضا شھابی از نظر قوانين مصوب در ايران نمی تواند از نظر حقوقی ھيچ گونه کاری ۀکميت: محمود صالحی

ا فعاليت ھای  اعالم موجوديت کرد بسيس شد و رسماً أاما اين کميته، بعد از اين که ت. برای رضا شھابی انجام دھد

در اين اطالعيه ھا، .  شماره اطالعيه کند۶٣تاکنونی خود توانسته است که در طول چند سال گذشته، اقدام به صدور 

وضعيت رضا شھابی و نوع مريضی ايشان به اطالع افکار عمومی جامعه و کارگران رسيده و در کل بايد گفت که 

ه است و اعضای کميته ھر کدام به سھم خود، در جھت آزادی رضا  انجام داد،کميته ھر کاری که از دستش برآمده

 دفاع از رضا شھابی، به ۀولی کميت.  خود عمل خواھند کردۀآن ھا، با تمام توان به وظيف. شھابی کارھای انجام داده اند

رضا شھابی به  دفاع از ۀدليل اين که در ھيچ مرجع رسمی ايران به ثبت نرسيده است، حتا نمی تواند به نام کميت

 دفاع از رضا ۀبنابراين کميت.  نامه بنويسد و يا به مالقات اين کارگر زندانی برودئین قضامسؤوالن زندان و يا مسؤوال

ھمين است که امروز تمام رسانه ھا و . شھابی برای شناساندن اين کارگر مبارز به جامعه نقش بسيار فعالی داشته است

مثل اين است که رضا شھابی، يکی .  کارگری دنيا، از وضعيت رضا شھابی اطالع دارند ايران و تشکل ھایۀمردم آزاد

  . آنان استۀاز افراد خانود

  

   جمھوری اسالمی ايران، چه جوابی به اين اعتراضات داده اند؟ئیتاکنون مقامات قضا: بھرام رحمانی

 ممنوع است و تشکيل دھندگان اين تشکل ». او. جی.ان«در ايران تشکيل ھر گونه تشکل، کميته و يا : محمود صالحی

 به در خواست ھای اين نوع ئیبنابراين ھيچ وقت مقامات قضا. ھا، به حبس ھای تعزيری و يا تعليقی محکوم می شوند

 داشته ءاگر اين کميته ھا توازن قوا.  داشته باشندءمگر اين که اين تشکل ھا توازن قوا. تشکل ھا جواب نخواھند داد

، نبايد دل سردی را ئیاما جواب ندادن مقامات قضا. ن مربوطه تحميل کنندمسؤوال می توانند مطالبات خود را به باشند

من پيشنھاد می کنم که برای کليه زندانيان سياسی و يا کارگران . در ميان کارگران و اعضای کميته ھا به وجود بيارود

ثير أسيس اين کميته ھا  تأ تاکنونی ما، نشان داده است که تۀتجرب. س شودسيأزندانی کميته ای به به نام ھر کدام از آنان ت

  . خوبی در جامعه داشته و دارد

  

 سؤال ھر کسی که وقايع اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايران را پيگيری می کند با اين واقعاً : بھرام رحمانی

د مثال کارگران فالن کارخانه شش ماه است حقوق خود رو می شود که در گزارشات و خبرھا می آيه حيرت انگيز روب

 اين کارگران، چطور و در چه شرايطی زندگی می کنند؟ البته ۀ خانواد اين است که واقعاً سؤال. را دريافت نکرده اند

  !اگر بشود اسمش را زندگی گذاشت؟

ما و يا صاحبان سرمايه مورد در کشور ما، کليه اتھامات رو به کارگران است و ھيچ وقت کارفر: محمود صالحی

برای نمونه می توانيم به بخشنامه ھای شورای عالی کار که ھر ساله در رابطه با حداقل . بازخواست قرار نگرفته اند
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اگر .  به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ابالع می گرددء می شود و جھت اجراتصويبدست مزد کارگران در ايران 

عاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنيد مشاھده خواھيد کرد که ھر روز صدھا پرونده در دست در روز به  ادارات ت

 شورای عالی کار را به ۀن شييبررسی است که کارگر از کارفرمای خود به دليل اين که، ھمان حداقل دست مزد تع

انی نکرده است که بخشنامه ھای اما ھيچ وقت دولت، اقدام به بازداشت کس. کارگران خود پرداخت نکرده، شاکی است

 ١۵ الی ۵ما در ايران، شاھد اين واقعيت ھستيم که در بعضی مواقع کارفرمايان . شورای عالی کار را نقض کرده اند

اگر کارگر ھم از اين بابت شاکی شود بايد چند . ماه دست مزد کارگران خود را به بھانه ھای واھی پرداخت نکرده اند

ی صادر أ ھای تشخيص و حل اختالف برای آنان رھيأتون کار و رفاه اجتماعی رفت و آمد کند تا ماه به ادارات تعا

 ھيأت قضائيه سرگران و عالف شوند تا آرای قطعی حل اختالف و يا ۀکنند و بعد از آن، بايد چند ماه در راھروھای قو

نونی که آن ھم مشخص نيست چه مدتی است اجرای احکام نيز بعد از مراحل قا. تشخيص به اجرای احکام فرستاده شود

  .کار خود را انجام می دھد و شايد حکم به توقيف اموال کارفرما دھد

اما کارفرما ھميشه يک قدم از کارگر جلوتر است و اجرای احکام زمانی حکم توقيف اموال کارفرما را صادر می کند، 

  .ان ديگری انتقال داده و کارگر سرش بی کاله خواھد ماندکه ديگر کارفرما کليه اموال خود را به نام ھمسر و يا کس

 کار و يا ھر ۀاگر در روز صدھا کارگر بر اثر سانح. در کشور ما، ھيچ کس به دادخواھی کارگر جواب پس نمی دھد

ن مربوطه ای که در مورد کارگران مسؤوالھمان . ی ديگر جان خود را از دست دھند، آب از آب تکان نمی خوردبال

ميم گيری می کنند خوب می دانند که کارگران با دريافت ھمان مزدی که سرمايه داران و کارفرمايان در سال برای تص

 ماه ھم حقوق دريافت ١۵ الی ۵حال .  کنندتأمين خانواده خود را ۀن می کنند، نمی توانند نيازمندی ھای روزانييآنان تع

  !!نکنند؟

  

 ماه ١۵ الی ۵ ھای تشخيص و حل اختالف، کارگری که مدت ھيأت طرف ی قطعی ازأ تا صدور ر :بھرام رحمانی

   می گردد؟تأمينزندگی او و خانواده اش از چه راھی . حقوق نگرفته است

کارگری که چند ماه حقوق معوقه نزد کارفرما دارد بايد برای اجاره بھای منزل مسکونی خود از  :محمود صالحی

يا با ھزار مشکل در اين جامعه که کار برای نسل جديد ھم وجود ندارد در کنار دوستان و خويشان خود قرض بگيرد و 

ھر چند کارگر .  کندتأمين نان خشک و خالی خانواده خود را ۀخيابان ھای شھرھا به دست فروشی مشغول شود تا ھزين

 ماه است حقوق ١۵دت  نمی کند که شما مسؤالدر اين مورد سکوت پيشه کند و اعتراضی نکند ھيچ مرجعی از ايشان 

 نيروی ۀحقوقی اعتراض کند بالفاصله سروکلاما اگر کارگر به اين بی . نگرفته ايد، چطور زندگی خود را می گذرانيد

 يک مارک ھم به پيشانی اين کارگران معترض انتظامی و لباس شخصی ھا پيدا شده و آنان را سرکوب می کنند و حتماً 

  .نبايد سکوت کنداما باز ھم کارگر . می چسپانند

  

است خانواده اش چگونه  حيرت انگيزتر اين است که کارگری که زندانی سؤالباز ھم در اين ميان، يک : بھرام رحمانی

  بعی زندگی خود را می گذارند؟و از چه من

حقوق ھای  ۀما نمی توانيم اين را قبول کنيم که تنھا کارگر است که به اتھام تشکيل تشکل و يا مطالب: محمود صالحی

 نفره است؛ ۵ ۀآن احکامی که برای يک کارگر صادر می شود و آن کارگر نان آور يک خانودا. معوقه زندانی می شود

پس اين تنھا، آن کارگر محکوم شده نيست که زندانی می . ايشان را جھت سپری کردن محکوميتش به زندان می برند

 ۀيعنی اگر يک کارگر را به زندان ببرند کلي. ه زندان می شوند اين کارگر زندانی محکوم بۀشود، بلکه کل خانودا

ن حکومتی و مسؤوالبا اين وضعيت اقتصادی که در کشور ما وجود دارد آيا .  او از منبع درآمد محروم می شوندۀخانواد
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ھد شد؟ وقتی  کارگر زندانی چه خواۀ کرده اند که سرنوشت خانوادسؤال از خود ئین قضامسؤوالن امنيتی و يا مسؤوال

يک کارگر را به زندان محکوم می کنند قبل از ھر چيز کار خود را از دست می دھد و زمانی ھم که از زندان آزاد شود 

بنابراين، . يعنی نام او در ليست سياه قرار می گيرد. چون در ھيچ کجا به او کار نمی دھند. ديگر بايد بی کار باشد

 را بايد از کسانی پرسيد که خود در حال سؤالی سخت و طاقت فرسا است، اين  کارگر زندانی، خيلۀزندگی خانواد

    .حاضر با اين مشکل مواجه اند

  

   کارگران زندانی، چه بايد کرد و راھکارھای مناسب کدام است؟ۀبرای کمک به خانواد: بھرام رحمانی

اما به شرط اين که، اين . طريق بھره گرفت کارگران زندانی، بايد از ھر شکل و ۀبرای کمک به خانواد: محمود صالحی

ما در چند سال گذشته، شاھد آن بوديم که .  او صورت نگيردۀکمک ھا برای سوء استفاده از شخص زندانی و يا خانواد

 کارگران زندانی کمک کردند، دست آنان درد نکند اما اين کمک ھا را به دست اشخاصی دادند تا ۀاشخاصی به خانواد

اما برخی مواقع اين کمک ھا ھيچ .  کارگران زندانی برسانندۀ که برايشان ميسر است آن را به دست خانودابه ھر شکلی

. ر ھم رسيده باشد يک سوم آن بوده که از طرف افراد جمع آوری شده استگ زندانی نرسيده و يا اۀوقت به دست خانواد

. م تر از آن مبلغی بوده که جمع آوری و ارسال شده استشايد در بعضی موراد ھم اين کمک ھا رسيده باشد، اما خيلی ک

 کارگر زندانی کمک می کند مستقيم آن را به خود خانواده ۀ را اعالم کرده ايم ھر کسی که به خانوادمسألهما، بارھا اين 

به برساند نه به دست واسطه ھا و اشخاصی بدھد که آن ھم مشخص نيست و معلوم ھم نيست که چطور اين کمک را 

 کارگرانی که نياز به ۀما بارھا اعالم کرده ايم و امروز ھم اعالم می کنيم که خانودا.  زندانی می رساندۀدست خانواد

 به آن شماره کمک مالی دارند مستقيم خود يک شماره حساب بانکی باز کنند تا کمک ھای جمع آوری شده مستقيماً 

  . حساب خانواده زندانی واريز کنند

که به خواست خود دوست   کسانیۀ يک کارگر که در سنوات گذشته تجربه ای در اين زمينه دارم، از ھممن به عنوان

 دۀشما می توانيد با خانوا. آن کمک را به دست اشخاص واسطه ندھند. دارند به کارگران زندانی کمک مالی کنند

 زندانی واريز ۀم کمک مالی به حساب خانوادکارگران زندانی تماس حاصل کنيد و از آنان شماره حساب بگيريد تا مستقي

 زندانی را ۀ حساب خانوادۀ زندانی تماس حاصل کنيد می توانيد از طريق دوستان خود شمارۀاگر ھم نشد با خانواد. شود

 کارگر زندانی او را در امر مبارزه برای رسيدن به اھداف مستحکم و جسورتر می ۀکمک به خانواد. به دست آوريد

 کارگران زندانی از ۀھر چند در چند سال گذشته، برای خانواد.  نبايد در ھيچ شرايطی آنان را فراموش کنيمما،. کند

 زندانی از گرفتن ھر گونه کمک مالی خودداری کرده به دليل اين که ۀطرف اشخاصی مشکالتی ايجاد شده و خانواد

گر زندانی از زندان آزاد شد و از نظر فکری با اشخاصی که  بعد از اين که کارمثالً .  با آبروی آنان بازی کرده اندبعداً 

 ايشان کمک مالی کردند ھم نظر نمی شود و يا انتقادی به سياست ھا و نظرات آنان ۀدر زمان زندانی بودن او به خانواد

تا اين شايعات، اين مشکل را برای خود من و خانواده ام به وجود آوردند و ح. داشته باشد، به تخريب ايشان می پردازند

ھر چند اين شايعات برای شخص من خيلی مھم نيست اما برای . ثير مخربی گذاشته استأ فرزندان من تۀدر روحي

   .اميدوارم که اين مشکالت ديگر به وجود نيايد. خانواده ام خيلی مھم است

 به وجود ۀ صادقانه در جامعۀبارزکيد کنم حساب کسانی که مورد اعتماد ھستند و اين اعتماد را طی سال ھا مأالبته ت

  ! جداستآورده اند، کامالً 
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 برای آزادی زندانيان سياسی در ايران، چه کار بايد کرد؟ جنبش کارگری ايران، به به نظر شما، عموماً : بھرام رحمانی

جه به موقعيت  زندانيان سياسی بدون توۀ طبقاتی در قبال آزادی ھم- عنوان اصلی ترين و اجتماعی ترين جنبش سياسی 

  آن ھا و حتا زندانيان اجتماعی، چه وظايفی دارد؟

 کسانی که به اتھام دفاع از انسانيت در زندان ھستند بايد يک صدا ۀبرای آزادی زندانيان سياسی و ھم: محمود صالحی

 بارھا در جلو ھر چند در چند سال گذشته برای آزادی کارگران زندانی. جنبش کارگری بايد نقش اصلی داشته باشد. شد

اما اين تجمع ھا و اعتراضات نسبت به دستگيری انسان ھای .  تجمعاتی صورت گرفته استئیمراکز امنيتی و قضا

اين درست است که جنبش کارگری در اين شرايط .  باشدئیمبارز و انقالبی بايد وسيع تر و به دور از ھر گونه فرقه گرا

بر . ما بايد آن را در نظر بگيريم. ی خود مشکالت خاص خودش را داردنقش اصلی دارد، اما جنبش کارگری ھم برا

اگر برای ھر فرد زندانی که به . ھمين اساس است که ما اعالم می کنيم که برای ھر فرد زندانی يک کميته تشکيل شود

کيل صدھا کميته اتھام دفاع از انسانيت در بازداشت به سر می برد يک کميته تشکيل شود، بعد از مدتی ما شاھد تش

خواھيم بود و اين کميته ھا در يک شرايط معين می توانند ھم ديگر را پيدا کنند و با ھم به فعاليت ھای مشترکی جھت 

  . آزادی زندانيان سياسی اقدام کنند

  

ام در گام به گام اعد« ايران، برای لغو ۀ جامعۀن سياسی و فرھنگی شناخته شد جمعی از فعاالاخيراً : بھرام رحمانی

ن، به طور کلی فراخوان لغو اعدام را نداده اند و خواستار لغو آيا شما می دانيد چرا اين فعاال. فراخوان داده اند» ايران

  گام به گام آن ھستند؟

 سؤال را بايد با بانيان اين فراخوان ميان گذاشت بنابراين، از دادن ھرگونه جواب به اين سؤالاين : محمود صالحی

  . معذورم

  

 و ئین جنبش کارگری و جنبش ھای ديگر مانند جنبش زنان و جنبش دانشجوبه فعاال کلی شما ۀتوصي: بھرام رحمانی

 زندانيان سياسی و لغو اعدام در ۀن اجتماعی و ھم چنين نويسندگان و ھنرمندان و روزنامه نگاران برای آزادی ھمفعاال

  ايران، چيست؟

بنابراين، . ام مخالف ھستيم و حتا با اعدام ھای که شاکی خصوصی دارندما در کل با ھرگونه اعد: محمود صالحی

نھادينه کردن . اين تفکر و اين اعتقاد بايد در ميان مردم نھادينه شود. گرفتن جان يک انسان به ھر بھانه ای محکوم است

ر کشوری زندگی می کنيم که ما د. ن اين عرصه را می طلبد و خسته نشدن فعاالداشتهياز به پشت کاراين نوع تفکرات ن

 درصد جامعه به اين ٩٠سفانه أوقتی شخصی را اعدام می کنند، مت. اعدام انسان ھا، به يک امر طبيعی تبديل شده است

بنابراين، بايد ما مخالفت با اعدام انسان ھا را در جامعه به طور گسترده تبليغ و مخالفت با آن را . اعدام بی تفاوت ھستند

.  ھر انسانی است که از مسير خود و از جايگاه خود و از ھر طريق ممکن، با اعدام مخالفت کنندۀاين وظيف. منھادينه کني

 آمدند و لغو گام به گام اعدام را در ايران مطرح کرند، اين برای ما که در کل با اعدام مخالف ئیاگر امروز انسان ھا

اما شعار ما لغو اعدام ھمين امروز است و به طور قاطع و . مما خودمان را در صفوف آنان می بيني. ھستيم خوب است

  .  بدون ھيچ گونه توھمی و با صدای بلند آن را اعالم می کنيم

  

 مصاحبهاگر خود شما، موضوعی را داريد که به اين .  ديگری ندارمسؤالآقای صالحی گرامی، من : بھرام رحمانی

  .دئياضافه کنيد بفرما
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 کارگر به قدرت سياسی مبارزه می کنند ۀ کسانی که در راه رسيدن طبقۀيگر از شما و ھميک بار د: محمود صالحی

  !نھايت تشکر را دارم و می دانم که پيروزی از آن ماست

  ٢٠١۴  فبروری ششم– ١٣٩٢ ]دلو[شنبه ھفدھم بھمنپنج

 

 


