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 !سخنی با کارگران مبارز
 )پيرامون مرگ يک فعال کارگری(

 

ليت در جھت ايجاد سنديکا در  به دليل فعا١٣٩٠اعالم مرگ ناگھانی شاھرخ زمانی، فعال کارگری که از سال 

ُسياھچالھای جمھوری اسالمی در چنگال مزدوران حکومت به سر می برد، موجی از خشم و تنفر در افکار عمومی را 

 نموده و در معرض قضاوت انسانھای آزاديخواه و با ءشتر افشاي سياه ديکتاتوری حاکم را ھر چه بۀدامن زد و چھر

االت گوناگونی را به ؤن موضوعی توجه ھر انسان متفکری را به خود مشغول ساخته و ساما در اين ميا. وجدان گذارد

در مورد شخص نيروھای گوناگون و مدافع منافع طبقاتی مختلف  واکنشھا و تبليغات بسيار گستردۀ  وجود آورد و آن

 . وی می باشدۀشاھرخ زمانی و مرگ غير مترقب

ديگر در رابطه با شاھرخ زمانی وارد  تفکرات و گرايشات حتی متضاد با يکواقعيت اين است که نيروھای گوناگون با 

ًمثال نه تنھا بسياری از نيروھائی که خود را کمونيست می خوانند بلکه طيفی از نيروھای اصالح طلب . ميدان شدند

ًرژيم که در واقع خود بخشی از طبقۀ استثمارگر حاکم بوده و عمال و علنا ضد کارگر و ضد کم ونيست می باشند نيز به ً

 سخنگويان رسمی کروبی، کسی که خود ۀ ايران خانوادۀ مھدی کروبی به مثاب در. دفاع از شاھرخ زمانی برخاسته اند

 کارگران بوده و می ۀيکی از گردانندگان و سردمداران رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی و يکی از دشمنان قسم خورد

ايران ياد " جامعه کارگری"برای " ضايعه ای دردناک"گفته و از آن به عنوان " تتسلي"باشد مرگ شاھرخ زمانی را 

  .)١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور٢۴ -سحام نيوز(کردند " لمأثر و تأت"کرده و ابراز 

 دو دوره مجلس ارتجاع، دوست صميمی  سئيس بنياد شھيد، رئياين واقعيتی آشکار و تاريخی ست که کروبی، ر

غ اعتدال يمجبور به پوشيدن لباس اصالح طلبی و تبل" نیيراث خميم"، مھره ای است که برای حفظ ...الجوردی جالد و 

نه چاک جالدان ين سااو يکی از مدافع. خانگی از سوی ھمکاران خود کرده است" حصر" گرفتار  شد و ھمين امر او را

ن کارگری آلوده ن و فعاالاست ھا و مبارز می باشد که دستانش تا مرفق به خون کموني۶٠ ۀشکنجه گر اين رژيم در دھ

را بر چھره زده کسی ست ...  کارگر و ۀکه حال خود نقاب طرفداری ازقربانيان طبق) مھدی کروبی( اين شخص  .است

 خلق، نوجوانان دختر ۀ بسياری از ھواداران کارگران و زحمتکشان يعنی بسياری از جوانه ھای نوشکفت۶٠ ۀکه در دھ

بنياد "ر راه آزادی و دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه به ميدان آمده بودند را در ھمان زير زمين و پسری را که د

ھمچنين کروبی .  و شکنجه قرار داده و به قتل رسانده استئیی تحت بازجو"ًتالم و تاثر"بدون ھيچ احساس " شھيد

 سرکوبگرانه و ضد کارگری را تصويب س دو دوره مجلس ضد خلقی ای ست که جنايتکارانه ترين لوايح و قوانينئير

در . ديل نمايئت دولت به زور قھر و سرکوب بر ميليون ھا تن از کارگران رنجبر و توده ھای زحمتکش تحميکرده تا ھ
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يک جمله مھدی کروبی يکی از سمبل ھای تبھکار نظام ديکتاتور و کارگر ستيز حاکم است که ياد آوری جنايات غير 

اما در شرايطی که . لب بسياری از توده ھای دردمند جامعه تحت سلطه ما را آکنده از درد می کندقابل توصيفش ھنوز ق

دگان می تپد شناخته شده است، پيام ي او برای تمام وجدانھای بيدار که قلبشان با آمال کارگران و برای ھمه ستمدۀچھر

 شاھرخ زمانی و کارگران از سوی کمپ وی، به با" ھمدردی"و " ثرألم و تأت" نامبرده و خط اھريمنی ابراز تسليت

  منعکس شد و... و " کلمه"، در سايت ھای عوامفريب مبلغ اصالح طلبی نظير "اصالح طلبان"طور وسيعی در ميان 

 .به اشکال مختلف پژواک گرديد

در " حاتاصال" خواھان ۀنيز که از نيروھای شناخته شد"  دمکراتيک ايرانۀدبيرکل جبھ"حشمت هللا طبرزدی، 

جھانی کارگری ۀ به جامع" تسليت"جمھوری اسالمی می باشد در ارتباط با مرگ شاھرخ زمانی به ميدان آمده و ضمن 

با انديشه و عمل شاھرخ زمانی "ايران می خواھد که " جوانان"و دوستان شاھرخ در تشکل ھای کارگری در ايران از 

به ھيچ وجه " ولی در برخورد ھای انسانی و اجتماعی،  بود" فادار لنينيسم بشدت و-مارکسيسم " "ايدئولوژی"که به 

ر و از جان يسازش ناپذ" " اجتماعیۀسرماي"آشنا شوند و ارزش اين " گرايش ھای عقيدتی خود را دخالت نمی داد

 ئین ھاباالخره سازما) ١. (قدر بدانند" بيش از پيش"صنفی کارگران بود را " کنفدراسيون"که مدافع تشکيل " گذشته

ن ييمين بودجه و افسار تعأشان، منابع " غير سياسی"و " حقوق بشری"رغم تمام ادعاھای ه که ب" عفو بين الملل"نظير 

" سکوت" در دست بزرگترين قدرت ھای سرمايه داری و کارگر ستيز است نيز در اين مورد ًسياستھايشان نھايتا

در مورد مرگ او " تحقيق"دفاع از شاھرخ زمانی و درخواست  در ئیھميشگی خود را شکسته و با صدور اطالعيه ھا

 .بر آتش تبليغات کارزار جاری دميدند

ن حقوق صنفی کارگران شناسانده و تحت نام ھائی در ااز طرف ديگر برخی از نيروھائی که خود را به عنوان مدافع

عی در خارج از کشور مدعی اعتقاد به کمونيسم دفاع از اين يا آن سنديکا و اتحاديه فعاليت می کنند و نيز دستجات متنو

 کارگر به اشکال گوناگون و از جمله با برگزاری تظاھرات و مراسم و يا از طريق اينترنت سعی ۀو نقش تاريخی طبق

کردند شاھرخ زمانی را به گونه ای که مواضع و موقعيتشان ايجاب می کند به ديگران بشناسانند و به نفع آن تبليغ کنند و 

نام برده می ... و دشمن نظام سرمايه داری و " کمونيست"ًشاھديم که در اين تبليغات عمدتا از شاھرخ زمانی به عنوان 

ت ابراز آنھا در بيرون و در سطح أبخشی از اين نيروھا نظراتی را به شاھرخ زمانی نسبت می دھند که حتی جر  !شود

چرا که قبل از اين که کسی متوجه موضوع شود جنايتکاران  ديکتاتوری حاکم وجود ندارد، ۀجامعه، زير سيطر

با اينحال اين دسته مدعی اند که به رغم اين واقعيت . جمھوری اسالمی به سراغ او رفته و خونش را بر زمين می ريزند

و يا  توسط شاھرخ زمانی در داخل زندان نوشته شده و توسط واسطه ً سال مداوم به طور مرتب ظاھرا۴چنان نظراتی 

بر اين اساس اين دسته، شاھرخ زمانی را کارگر کمونيستی معرفی می کنند که از .  در بيرون پخش شدندئیواسطه ھا

و " ديکتاتوری" بيرون داده که در آنھا از جمله کل رژيم جمھوری اسالمی را يک رژيم ئیداخل زندان نوشته ھا

لنينی برای " حزب مخفی"و از آن مھمتر ايجاد " کل سراسریتش"را " کارگران "ۀخوانده و راه چار" فاشيستی مذھبی"

 . و براندازی کل نظام دانسته است "انقالب اجتماعی"

 اين واقعيات ھر انسان مبارز و آگاه را به تفکر وا می دارد که موضوع بر سر چيست؟ چه اتفاقی در حال ۀمجموع

 کارگران نظير ۀط است که از يک طرف دشمنان قسم خوردافتادن است و اين کدام منافع زمينی و کدام عوامل و شراي

ريختن در رثای مرگ يک فعال کارگری کرده و از طرف ديگر طيف " اشک تمساح"اصالح طلبان را وادار به 

گسترده ای از نيروھای مخالف رژيم يا مدعی دفاع از حقوق کارگران در مقابل سرمايه داران و رژيم را به برپائی 

 ًقسما االت ؤشاھرخ زمانی، کشانده است؟ برای پاسخ به اين س" راه"و " پرچم"و " خط" ای برای تبليغ کمپين گسترده

اين فعال کارگری به راه افتاده در واقع کدام نيروھای سياسی قرار " رثای"بايد فھميد که در ورای کارزاری که در 
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که به " پرچم"و " راه"، "خط" اين بايد فھميد که اين مھمتر از. گرفته اند و از اين کمپين چه اھدافی دنبال می گردد

 کارگر، در شرايط تداوم و اوج يابی ۀ کارگر ايران و کارگران مبارز و نيروھای مدافع طبقۀعنوان نسخه ای برای طبق

به مبارزات کارگران در ايران، تبليغ می گردد دارای چه محتوائی است؟ يکی از راه ھای پاسخ به اين مسايل رجوع 

اما قبل از پرداختن به اين . نوشته جات متعددی است که نگارش آنھا در زندان به شاھرخ زمانی نسبت داده شده است

 . مرگ شاھرخ زمانی را يادآوری کنيمألۀامر الزم است برخی واقعيات اتفاق افتاده و مورد قبول عموم در م

 موجی از يک تعرض سرکوبگرانه به کارگران جان ٨٨سال ی ئ جنبش توده ۀدنبال سرکوب وحشيانه ھمه می دانند که ب

 حاکم نسبت به تداوم مبارزات کارگری و خطر گسترش ۀ در آن مقطع به دليل ھراس طبق . ايران آغاز شدۀبه لب رسيد

 و پيگرد بيشتر  اعتراضات راديکال ضد رژيمی بسياری از کارگران مبارز با داليل واھی دوباره تحت اذيت و آزار

در چارچوب اين . ن کارگری سابقه دار نيز دستگير شده و به زندان افتادندار گرفته و در اين ميان شماری از فعاالقر

 حق ه کارگر، شاھرخ زمانی به عنوان يک فعال کارگری که در راه تحقق مطالبات بۀتعرض جمھوری اسالمی به طبق

" تالش برای تشکيل سنديکا"ر شد و سرانجام به جرم دستگي١٣٩٠ سال ]جوزا[کارگران کوشش می کرد نيز در خرداد

 .  سال زندان محکوم گشت١١از سوی بيدادگاه ھای جمھوری اسالمی به 

ً تا زمان مرگ شاھرخ زمانی، يعنی در طول حدودا چھار سالی که از زندانی شدن وی و نقل و انتقاالت ١٣٩٠از سال 

و " مصاحبه ھا"ھا و " نامه"ما شاھد نشر مقادير بسيار زيادی از متعددش در بين زندان ھای مختلف کشور می گذشت، 

با امضای اين کارگر محبوس و در ويژه در خارج کشور بوده ايم که ه نوشته جات مختلف در بيرون از زندان و ب

 در فضای ًن سالھا به طور سيستماتيک عمدتايمطالب ياد شده در ا.  گشته اندچنگال زندانبانان جمھوری اسالمی منتشر

. اوت در آنھاستفنگاھی گذرا به اين مطالب بيانگر مواضع آشکارا مت. مجازی پخش شده و مورد تبليغ قرار می گرفتند

 اصالح طلبان می يابيم چرا که مواضع رفرميستی و اصالح طلبانه ۀدر بخشی از نوشته ھا شاھرخ زمانی را در جرگ

 بخشی ديگر از نوشته ھا چنان سخنان راديکالی مطرح شده اند که برای در حالی که در. در آنھا غير قابل کتمان است

آيا يک انسان می . االت و مسايلی را به وجود می آورندؤ ايران ۀ تحت سلطۀھر انسان مبارز و آگاه به شرايط جامع

 جمھوری تواند در آن واحد ھم اصالح طلب باشد و ھم خود را يک مبارز راديکال ضد سرمايه داری و ضد رژيم

اما در اين صورت ھم اين ابھام به .  آن نوشته ھا به شاھرخ زمانی ترديد کردۀاسالمی جلوه دھد؟ و يا بايد در تعلق ھم

ًاست؟ و طيف ھای طبقاتی مختلف با ظاھرا " پرچم"و " راه"وجود می آيد که باالخره نام شاھرخ زمانی معرف کدام 

  می کنند؟دفاع از شاھرخ زمانی چه ھدفی را تعقيب 

در نوشته ھائی که امضای شاھرخ زمانی در پای آن قرار دارد کسانی که در  "اصالح طلبی"خط آشکار در رابطه با  

طول سالھای اخير سيل نامه ھا و نوشته جات منتسب به شاھرخ زمانی را البته از کانال ناشران مشخصی تعقيب کرده 

و رفرميستی به خصوص در نامه ھائی خطاب به " اصالح طلبانه"ه ھای اند به خوبی می دانند که در اين نامه ھا ايد

 سازمان ملل متحد در امور ۀ گزارشگر ويژ جمله به احمد شھيد، و من" مراجع حقوق بشری"گرداننده " عالی جنابان"

 ھمگی خواھان ًا و ناوی پيالی، رئيس وقت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با ھر ادعائی که دارند نھايت ايران،

که امروز در " مخالفت با اعدام" شعار ۀتبليغ فريبکاران. حفظ نظام حاکم عليه توده ھا بوده و می باشند، تجلی يافته اند

 طبقاتی و بخشش جنايتکاران و سرکوبگران کارگران و ۀنزد بسياری به اسم رمز حفظ نظام سرمايه داری، نفی مبارز

درونی " نامخالف" حاکم و ۀ ايران تبديل شده و در تقسيم کار اعالم نشده بين طبقۀجديدزحمتکشان و ديگر توده ھای رن

 از طرف اصالح طلبانی نظير طبرزدی ھا مورد تبليغ قرار می گيرد، يکی ديگر از پيام ھای منتسب به ًقسمااش 

 سازماندھی راکزم" کمک از تشکلھای کارگری ايران و جھان برای جلب تالش " خواھش. "شاھرخ زمانی است

 و ھمکاری برای ايران، و افغانستان پاکستان، عربی، کشورھای ترکيه، در  مخصوصای،ئ و منطقه جھانی مشترک
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 ايده ۀ، از زمر"طبقاتی زۀمبار ۀآگاھان و پيشرو و پايدار ھای تشکل ايجاد ۀسازمان يافت و برنامه با ھدايت به اصطالح

  . در اين نامه ھا منعکس شده اندھای سازشکارانه و راست ديگری ست که 

کيد أس زندان تئيدر شرايطی که در نامه به سازمان عفو بين الملل با امضای شاھرخ زمانی با استناد به حرف ھای ر 

اما مشاھده می کنيم که در گروه ديگری " وليت وزارت اطالعات ھستندؤًزندانيان سياسی دائما تحت مس"شده است که 

از نوشته جات منتسب به شاھرخ زمانی به طور سيستماتيک در تحليل و اشاره به نظام جمھوری اسالمی از عباراتی 

جنگ عجين از بدو پيدايش با اعدام و "، رژيمی که " مذھبی- رژيم فاشيستی "، "دشمن"، "ديکتاتوری فاشيستی"نظير 

با "ای که " رژيم واليت مطلقه"، و "حکومت فاشيستی"، "ليسیونظام پ"، "فاشيسم خونخوار اسالمی"، "شده است

کرد، استفاده شده " قتل عام"را "  ، ده ھا ھزار نفر از بھترين کادرھای انقالبی۶٠ ۀکشتار دھ"در " ھدايت سازمان سيا

سرکوب "را از طريق " برای حفظ منافع طبقاتی خود"اش "  طبقاتیۀوظيف "کيد می کند که اين رژيمأ مطالب تۀو نويسند

چنين مطالبی گوئی که شاھرخ زمانی در چنگال زندانبانان تبھکار و تحت . انجام می دھد" سيستماتيک و عريان

ا در بيان محبوس نبود و يا گويا او در زندان از آزادی نامحدودی نه تنھ" سربازان گمنام امام زمان" "وليتؤمس"

نظرات خود و مکتوب کردن آنھا بلکه مھمتر از آن پخش و انتشار نظراتش در بيرون از زندان از کانال ھای متفاوت و 

 ساله تا زمان مرگ شاھرخ زمانی به نام وی گويا از ۴ويژه از کانال ھای مجازی برخوردار بود، در يک دوران ه ب

 ]قوس[ آذر١۶گرامی باد " (ھيچ راه نجاتی جز انقالب وجود ندارد"ا پيام به خصوص ب. زندان به بيرون راه می يافتند

ًبه صورت نامه، مقاله و مصاحبه دائما به کارگران رھنمود ھای ) ١٣٩٢ آذر ١٣ زندان گوھر دشت کرج -روز دانشجو

ًازی علنا پخش و  اينھا در فضای مجۀبه اصطالح مبارزاتی و تشکيالتی عليه رژيم جمھوری اسالمی داده می شد و ھم

 . تبليغ می شدند

 نوشته جات فوق الذکر که البته تنھا نمونه ھائی از آن گونه نوشته ھاست، برای تمامی وجدان ھای بيدار و ۀبا مطالع

 کارگر ايران و کوشندگان راه اين طبقه که با شرايط کلی و اوضاعی که ديکتاتوری حاکم در ۀن غمخوار طبقامبارز

وجود آورده آشنا ھستند، پرسش ه ن اين طبقه و نيروھای آزاديخواه جامعه باست ھای واقعی و مبارزبرخورد به کموني

 طوالنی امکان خروج و نشر ۀن فاصليپرسش مھم اين است که چگونه چنين ادبياتی در ا. وجود می آيده مھمی ب

وزارت اطالعات جھنمی شان به رغم نشر سيستماتيک از سياھچال ھای جمھوری اسالمی را يافته اند؟ آيا زندانبانان و 

 بدون شک با توجه به شناخت مردم ما از  علنی اين نوشته جات در بيرون از زندان از چنين واقعيتی آگاه نبوده اند؟

. نمی توان داد" نه"ال بدون پا گذاردن به روی حقيقت پاسخ ؤماھيت جمھوری اسالمی و وزارت اطالعاتش به اين س

، خفه کردن و به بند "فاشيستی مذھبی"اين حکومت " ليسیوپ" دستگاه ۀدانند يکی از وظايف شناخته شدچرا که ھمه می 

 نظير آنچه از سياھچال ھای رژيم ئیکشيدن ھر گونه صدای مخالف و آزاديخواھی ست، بماند به اين که بخواھد پيام ھا

 آگاھی ما در ۀ تشنۀدر جامع" کار مخفی"و " تشکل"صادر می شد را برای تشويق به " شاھرخ زمانی"با امضای 

ً دائمی زندانيان سياسی ست اصوال" ولؤمس"بنابراين اگر وزارت اطالعات جمھوری اسالمی که . ايران رواج دھد

خودش زودتر از ھمه از وجود چنين جريان سيستماتيک انتقال فکر و ايده ھا و رھنمودھای راديکال مبارزاتی از سوی 

 سال از خود نشان نداده؟ ۴ن آگاه بوده چرا ھيچ احساس ضرورتی به جلوگيری از اين جريان در طول زندانيان به بيرو

که در طول اين مدت گردانندگان اين  ويژه آنه و اگر آگاھانه اھميت نداده چه منافع و قصدی از اين کار داشته است؟ ب

اج انديشه به اپوزيسيون سرنگونی طلب و ضد ِسازمان جھنمی بخوبی می دانستند که يک سر اين تبادل فکری و رو

ت ھای رسمی آنھا وصل بوده است؟ آيا اين يدر خارج کشور و نشريات و سا") ضد انقالب"به قول حکومت ( نظام 

از نگارش و انتقال اين نوشته ھا به بيرون در واکنش " سربازان گمنام امام زمان "ۀفرض يعنی مجوز و اطالع آگاھان
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عاالنه و به طور پيگير برای رونق دادن به دکان حقير خود به بازی در اين بساط پرداخته اند کمترين  که فئینيروھا

 جای گذارده و اگر نه، چرا؟ه ثيری بأت

فرض ديگر اين است که تمام اين نوشته ھا نه توسط شخص شاھرخ زمانی در زندان بلکه با قلم افراد و 

وليتی تمام دست به فريبکاری زده و ؤتمام اين مدت با بی مسنيروھا و نويسندگانی نوشته شده که در 

 گرم ،سعی کرده اند دکان سياسی خود را با نشر ايده ھای خويش وبا امضای يک فعال کارگری در بند

نگاه دارند و يا با دخل و تصرف ھائی در نوشته ھائی از شاھرخ زمانی سعی در برآورده کردن مقصود 

شاھرخ که " خط"و " راه" صورتی ماھيت عوامفريبانه و دشمن پسند کمپين در چنين. خويش کرده اند

 بدان مشغول می باشند نيز ھر چه روشن ًھمين نيروھا ھم اکنون با دستاويز قرار دادن مرگ وی شديدا

 . تر قابل درک می گردد

 ۴ در طول حدود ًن اعتبار نوشته جاتی که ظاھراييدر مجموع، فقدان ھر گونه شواھد مستقل و قوی در تع

 آنھا به شاھرخ زمانی در زندان منتسب می گردند و با در نظر گرفتن محتوای ھمگی   سال، نگارش

متناقض بخشی از نوشته ھای منتسب به شاھرخ زمانی با محتوای بخشی ديگر از آن نوشته ھا توجه ھر 

خصوص که ه ب. ی کندانسان متفکری را در کمپين جاری راجع به مرگ شاھرخ زمانی به خود جلب م

در نوشته ھای او توسط خودشان نيز " ويرايشھای جزئی"شاھرخ زمانی اينجا و آنجا از " آثار"ناشران 

  . صحبت می کنند

نجاتی که در ادبيات منتسب به شاھرخ زمانی در زندان تبليغ می " راه"نگاھی ھر چند اجمالی به محتوای در اينجا 

 مرگ شاھرخ به راه افتاد و از  ودی نمايانگر ماھيت سياسی کمپينی باشد که پس ازگردد می تواند از يک طرف تا حد

طرف ديگر ماھيت و اھداف نيروھائی را در اين کمپين آشکار سازد که مرگ شاھرخ زمانی در زندان را به پرچمی 

 .تيديل کردند" راه"برای نشان دادن 

می شوند می دانند که در برخی از نامه ھا و نوشته ھای منتسب تمامی کسانی که برای يافتن حقيقت در واقعيات خيره 

" ليسیونظام پ"و " فاشيستی مذھبی" کارگر در شرايط رژيم ۀبه شاھرخ زمانی راھی که برای پيشبرد مبارزات طبق

 .می باشد"  کارگرۀحزب طبق"و " فدراسيون ھا"، "سس سنديکاھاؤت ھای مأتشکيل ھي"حاکم ارائه می شود، راه 

 به رسيدن برای و بدھند دست به موجود دست ھای تشکل و نفعاال بايد" ابق رھنمودھای منتسب به شاھرخ زمانیمط

ۀ طبق حزب و ھا فدراسيون ، ھا مؤسس سنديکا ھای تأھي تشکيل به اقدام سراسری اعتصابات و طبقاتی ھمبستگی

 شھريور ١٢ - زنده باد کارگران پيروز بافق-بافق کارگران به دشت گوھر زندان از زمانی شاھرخ پيام (".بکنند کارگر

١٣٩٣(  

شعارش : " حشمت هللا طبرزدی، اصالح طلب حکومتی نيز شعار شاھرخ زمانی به اين صورت تبليغ شدهۀدر اطالعي

تکيه کالم او  .فعاالن مدنی در تشکل ھای صنفی به ھم بپيوندند و تشکيل کنفدراسيون بدھندۀ اين بود که می بايست ھم

." تشکل ھای صنفی در رسيدن به خواسته ھای خود موفق نخواھند بود اين بود که ، بدون يک تشکل سياسی فراگير،

  )اطالعيه حشمت هللا طبرزدی(

چگونگی  اصلی يعنی ألۀ آن کمترين سخنی از مسۀ چه در مقدمات مفصل توضيح دھند البته چه در اين رھنمود و

حاکم و امکان " ديکتاتوری فاشيستی"و " ليسیونظام پ"کتاتوری عريان سس در چارچوب ديؤت ھای مأتشکيل ھي

البته تمام کسانی که با مسايل و تاريخ جنبش کمونيستی ايران آشنا ھستند .  نيستئیعملی شدن و تداوم چنين تشکل ھا

 ما بوده است و ۀعمی دانند که اين نظر بيانگر يک بيماری سنتی شناخته شده و آشکار در بين نيروھای راست در جام
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نيروھای راست اکنون در جريان کمپين جاری، يک بار ديگر با دستاويزی تازه . ھيچ چيز جديدی در آن وجود ندارد

  . يعنی شاھرخ زمانی و مرگ او در صدد دميدن در پيکر فرتوت اين ايده افتاده اند

ط به کارگران ارائه نمی دھند؛ و در واقع اين يرار شيي ھای فاقد قدرت تغئیھا چيزی جز کلی گو" پيام"ھا و " راه"اين 

 کارگر ما می باشند ۀايده ھا تکرار باطل تالشی عقيم برای پيشبرد اشکال به اصطالح کار آرام سياسی در مبارزات طبق

 ای ز تازهيدر نتيجه در اين مورد نيز مدعيان کنونی کمپين شاھرخ زمانی چ. و قدمت آنھا به دھه ھا پيش باز می گردد

ست ھا در صفوف کارگران ايران تبليغ شده است و در ياين ايده ھا سالھاست که از سوی اپورتون. ارائه نمی کنند

مقاطعی در تسھيل سرکوب و منحرف کردن جنبش کارگری توسط سرمايه داران حاکم با ايجاد ممانعت در مقابل 

  . ه اندکارگران آگاه و مبارز برای پيشبرد مبارزاتشان،نقش بازی کرد

مطابق ايده ھای اشاعه داده شده توسط کمپين شاھرخ زمانی برای کارگران به جان آمده و سرکوب شده و در زير تيغ  

" اسی يتشکل س"و فراتر از آن " فدراسيون ھا و اتحاديه"برای تشکل و نيل به " ارتباط برقراری"جمھوری اسالمی 

جمھوری اسالمی که کمترين حدی از " فاشيستی"ان ديکتاتوری  در زير ضرب قھر عري .است "ساده بسيار"امری 

ساده " ارتباط"تشکل و ارتباط را نپذيرفته و وحشيانه سرکوب می کند، کارگران ما دعوت می شوند تا با بقيه کارگران 

 به رھگذر اين از"بتوان  ه تا "ارتباطات سيستماتيک ارتقاء داد"اين ارتباطات را به " به مرور"بر قرار کرده و 

  )بافق کارگران به دشت گوھر زندان از زمانی شاھرخ پيام ( "يافت دست سياسی تشکل و ھا اتحاديه و فدراسيون ھا

 تشويق کارگران به تالش برای سوق دادن  ھمانگونه که مشاھده می گردد اين ايده ھا به طور آشکار در صدد 

برای ايجاد تشکل ھای کارگری در چارچوب " علنی"و " انونیق"و " مسالمت آميز" کانالھای ۀمبارزاتشان به بيراھ

نظامی که در طول حاکميت خود قاطعانه اثبات کرده که حيات کمترين تشکل صنفی و سياسی مستقل . نظام حاکم ھستند

زندان کارگران را بر نمی تابد و ھر گونه تالش جدی برای ايجاد آن را با بريدن زبان و پيگرد و دستگيری و شکنجه و 

پيامی که خود کارگران مبارز ما نتايج آن را به روشنی در تجارب و تالش ھای شان . ن کارگری جواب می دھدفعاال

ديدند و با پوست و گوشت لمس ... و " نيشکر ھفت تپه"و " سنديکای شرکت واحد" نظير ئیھنگام ساختن تشکل ھا

  . کردند

و خطی که امروز تحت نام شاھرخ زمانی و در کمپين " راه"، "پرچم"با در نظر گرفتن حقايق فوق می توان ديد که  

 ديگری برای به عقب راندن جنبش کارگری ايران و ۀمربوط به مرگ او در زندان به راه افتاده تنھا تالش مذبوحان

  سال پيش در ھنگام تولد جنبش مسلحانه و۴۵کارگران مبارز به مسير راه حل ھای سترونی ست که نزديک به 

 ۀ در عرصئید و نقد آنھا توسط کمونيست ھای فدايدستاوردھای تئوريک آن سترونی و بی آيندگی شان به اثبات رس

    . کارگر ايجاد کردۀ بزرگی در پيشرفت مبارزات طبقئینظر و در کوران عمل راھگشا

ه کارگران مبارز ايران ھستند دادن ب" خط" که زير نام شاھرخ زمانی و با استناد به او از نظر خويش در صدد ئیآنھا 

 سرمايه دار حاکم در ۀ بخشی از طبقۀحداکثر کاری که می کنند برای جان دادن دوباره به نظرات راست و مورد عالق

اين در شرايطی است که کارگران مبارز ما ھر روز با اعتصاب و تجمعات . ميان کارگران به جان آمده تالش می کنند

حل ھای قوق مشروعشان عليه جمھوری اسالمی دست به مبارزه می زنند و گرايش به راه اعتراضی شان برای کسب ح

اين نيروھا در لوای کمپين شاھرخ زمانی به . انقالبی و قھر آميز در مقابل ديکتاتوری حاکم در ميان آنھا اوج می گيرد

 خويش می ئی انقالبی برای رھاۀز کارگر و فريب و انحراف وی از مسير مبارۀواقع مشغول خاک پاشيدن به چشم طبق

و " راه "ۀ را تشکيل می دھد که در ورای کمپين شاھرخ زمانی و با ادعای ادامئیاين، بخشی از اھداف نيروھا. باشند

 ۀاو با سوء استفاده از نفرتی که به حق مرگ شاھرخ زمانی در زندان ايجاد کرده می کوشند به نام طبق" پرچم"برداشتن 

 بپردازند که نفوذ آنھا در ميان کارگران انرژی مبارزاتی آنھا را به ھرز ئیقع عليه آن به باز توليد ايده ھاکارگر و در وا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

تاريخ و خون کارگران جانباخته ثابت کرده که اين ايده ھای سترون گذشته، امروز با ھر عنوان و روپوشی ھم . می برد

جنبش در حال غليان کارگری ايران ندارند بلکه تنھا می توانند به که ارائه شوند نه تنھا کمترين دستاورد مثبتی برای 

  . عنوان سدی در مقابل آن قرار گيرند

   

 

 


