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…در دفاع از لبخند تو، که باور است و یقین است 

پریسا نصرآبادی

بنا نداشتم در باره شاهرخ حتی سطری بنویسم. نوشتن الزاماتی دارد که رعایت آن اکنون در توان من نیست و فاصله گرفتن
، اما هیچ چیببز درببباره او کرد بود و چنان  اا باید بگویم شاهرخ چنین  "از این حجم اندوه نیز چندان ممکن نمی نماید. قاعدت " " "
به فعل ماضی در نمی آید. شاهرخ، همچون دیگر رفقای شهیدمان، در آرمان و مبارزه اش ادامه دارد، و هیچ چیز، حببتی جببا
ووزی باشد برای این که مرتکب چنین خطایی شویم. مرثیه نیز نمببی خببواهم و نمببی دیروز نمی تواند مج "ماندن جسمش در  "
رفیق! سوگواری نکنید! سازماندهی کنید! و هر قطره اشک، "بایست بنویسم. هر لحظه صدای محوش در گوشم می پیچد که  "

شرمی می شود و بر گونه های سرخم می چکد.

اما از جانبی دیگر، نوشتن خود را به من تحمیل می کند. نه برای آن که مرهمی بر این رنج بی حساب باشد یا بببرای آن کببه
ورد انتشار خبر کشته شدن شاهرخ در زندان، برخی درباره منش و روش شاهرخ تکرار واضحات کنم. بلکه از آن رو که به مج
نوشته هایی در شبکه های اجتماعی دست به دست شدند که تلش نویسندگان در تک تک سطور آن ها، تنها بر این هببدف
مبببببذول شببببده بببببود کببببه قببببامت بلنببببد اندیشببببه و آرمببببان شبببباهرخ زمببببانی را، بببببه کوتبببباهی
قدد افکار و مواضد خود در آورندد و از این رو بر آن شدد تا علیه مراصتخا هب ینامز خرهاش یسایس هاگیاج و اه هتساوخ ،هشیدنا ندرک هلثله کردن اندیشه، خواسته هببا و جایگبباه سیاسببی شبباهرخ

زمانی به اختصار و شتابزده خطوطی را پشت سر هم بچینم.

مد شبباهرخ نیسببت. مد شاهرخ نیست. شاهرخ زمانی فعال کارگری است اما این نیببز تمببا شاهرخ زمانی کارگر است، اما این تما
شاهرخ زمانی خواستار تشکل های مستقل کارگری است، اما این خواست، تماد خواسته او نیست. شبباهرخ زمببانی قابببل فببرو
…کاستن به کارگر، فعال کارگری، فعال سندیکایی، مبارز، آزادیخواه، زندانی سیاسی و نیست. او همه این ها هسببت امببا ایببن
همه نیست. او انسانی است، فراتر از جمد جبری مجموع این صفات. او یک انقلبی استد یک فعال کارگری کمونیست که نه
فقط خواستار تشکل های مستقل کارگری است، که خواستار تشکل سیاسی طبقه کارگر نیز هست. برای شاهرخ، مبارزه صنفی
از مبارزه سیاسی، مبارزه علیه دیکتاتوری از مبارزه علیه سرمایه داری و مبارزه برای آزادی از مبارزه برای عدالت جدانشدنی
اا مدافد حقوق کارگران در قببالب تشببکل هببای مسببتقل است. این که امروز می کوشند از او چهره ای سندیکالیست و یا صرف
کارگری (مستقل از دولت) بسازند، به این معنی است که عامدانه یا غیرعامدانه تلش می کنند وجه مهمی از حیات سیاسببی
ببعببببدی اساسببببی از اندیشببببه و آرمببببان سیاسببببی او را مخببببدوش کببببرده و نادیببببده بگیرنببببد. شبببباهرخ و 
کسانی که شاهرخ را از دور و نزدیک می شناسند، محال است که کمترین اجحافی به مواضد و آرمان های او را بربتابند، چه
مر عرصه رئال پولتیک، ناد او را دستاویز پروژه های سیاسی خود کرده اند، و بمشتی کاسبکا برسد به آن که به چشم ببینند که 

سکوت کنند.

کسانی که بیانیه های زنجیروار و درخشان شاهرخ زمانی طی ماه ها و سببال هببای گذشببته را دنبببال "پیشتر هم نوشته بودیم 
کرده باشند، به چشم دیده اند که این کلمات چگونه چون خنجری نامتساهل از زندان رجایی شهر کببرج، بببر قلببب حکببومت
سرمایه داری اسلمی ایران فرو رفته و باز برای آخته تر شدن و دیگرباره فرودآمدن، بیببرون کشببیده شببده اسببت. شبباهرخ
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زمانی، کارگر کمونیست که می باید در زمانه سرگشتگی احزاب و سازمان های پرطمطراق چپ، بی هیچ چشم انداز رهایی از
بند، در زندان به سر برد، یک تنه همچون مانیفستی کمونیستی برای جنبش طبقه کارگر امروز ایران می رزمد و در محبببس
بخببرده کبباری هببا، چچندش، کیلومترها جلوتر از جریانات نامبرده موجود قدد بر می دارد و بی اعتنا به فرقه گرایی ها،  چچند در 
انه انی در زنبدان، تیزبین بورکریستی به پیش می رود یک کمونیست تماد عیار مانند شاهرخ زم …انواع آفات اکونومیستی و 
"مسببائل را دریببافت و هضببم مببی کنببد و سببپس نسبببت بببه آن واکنشببی مسببئولنه و اصببولی نشببان مببی دهببد.

ولم دموکراتیک کببارگران و زحمتکشببان شاهرخ برای احیا و برقراری سندیکاهای کارگری سرکوب شده به عنوان یک حق مس
می کوشد، اما او تماد جوانب مبارزه را می بیند:

"مبارزات سندیکایی به علت محدودیت های خود که با چهارچوب صنوف با ناد های مختلف بر پایه فروش بهتر نیروی کار
و بهبود وضعیت معیشتی کارگران می باشد، بدون قبول و ارتباط با مبارزات سیاسی در جهببت کسببب آزادی هببای تجمببد و
تشکل و بالخره حاکمیت کارگران نمی تواند، کل طبقه کارگر را در مقابل دولت سرمایه داری متحد کند، ببه عببارت دیگبر
"مببببارزه ببببرای کسبببب نبببان و آزادی در شبببرایط تسبببلط و حببباکمیت سبببرمایه داری جبببدایی ناپذیرنبببد.

"اتحادیه ها به عنوان بخشی از ابزار قدرت در همراهی شوراها و کمیته های کارگری جهت اعمال قدرت سیاسی طبقه کارگر
اا می-باشند. هرگونه جدایی و دیوارکشی بین این دو بستر (حزب طبقه کارگر و سببازمان هببای تببوده ی کببارگران کببه عمومبب
ل قوای کارگر در حد برده و آلت دست احزاب و جنبباح آگاهانه از طرف عوامل سرمایه داری تحمیل می شود) منجر به تنزز
های سرمایه داری شده و در گرفتن امتیاز بیش تر از یکدیگر مورد سواستفاده قرار می گیرد. هر گببونه مبببارزه بببرای بهبببود
وضعیت کارگران در شرایط بردگی اقتصادی، فقط در صورتی می تواند مفید باشد که در جهت رشد آگاهی، اتحاد و سببازمان

. "یابی و حاکمیت مستقل کارگران باشد

چاره رنجبببران وحببدت و تشببکیلت اسببت را بببه یببک "حال چگونه می توان این شاهرخ که امضای تک تک بیانیه هایش  "
"سندیکالیست تقلیل داد؟ چطور می شود آن مقاومت ناشکننده و آن اراده سازش ناپذیر که در زندان از انقلب سخن مببی "
نظاد کاهش داد؟ هر اقداد ناشیانه یا تبهکارانه ای برای دفرمببه کببردن "گوید را، به یک فعال مدنی و صنفی بی خطر برای  "

جایگاه و کارنامه شاهرخ زمانی، ظلمی فراموش نشدنی و نابخشودنی است.

شاهرخ حاضر است و میراث سیاسی او، فقدان و غیاب ناپذیرد او در تماد نوشته ها و گفته هایش حضور دارد. زبان او رسببا و
بیانش بی ابهاد است، برخلف ما که زبانمان الکن و گره دار است.

…ای کاش شاملویی در کار بود تا به کمکمان بیاید، تا قصیده انسان ماه شهریور را برایش بسراید
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-برای خواندن متن کامل بیانیه شاهرخ زمانی به این لینک مراجعه کنید:

. .chzamani blogspot se
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http://chzamani.blogspot.se/2013/02/blog-post_12.html

