
شـهریور ۱۳۹۶  ـشماره  ۱۵ نـشریه  ـکمـیـته اـقدام مـشترک کارـگری

شاهرخ زمانی در یک نگاه کوتاه 
عوامل  توسط  و  رجائیشهر  زندان  در  زمانی  شاهرخ  قتل  از  پس  ماه  یک  حدود 
به  توجه  با  پاسداران،  سپاه  به  منسوب  فارس،  خبرگزاری  اسالمی،  جمهوری 
به  مجبور  زمانی،  شاهرخ  قتل  پیگیری  مطالبهی  مورد  در  شده  ایجاد  فضای 
بیهوده  کیست/خبرسازی  زمانی  «شاهرخ  عنوان  با  مطلبی  در  و  شد  واکنش 
مرگ  به  را  زمانی  شاهرخ  قتل  کرد  تالش  زندانی»  یک  طبیعی  مرگ  برای 
مرگ  از  پس  انقالب  ضد  «رسانههای  نوشت  نیوز  فارس  دهد.  تقلیل  طبیعی 
طبیعی وی همواره سعی داشتهاند تا مرگ زمانی را بهنحوی وارونه جلوه دهند 
عوامل  از  هیچکدام  نه  و  فارسنیوز  نه  اما  منایند.»  مطرح  را  ادعاهایی  و 
بررسی  اجازهی  چرا  که  ندادند  توضیح  هیچگاه  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 

دالیل مرگ شاهرخ زمانی به نهادهای مستقل داده نشد.

نوشته  دستگیریاش  دالیل  و  زمانی  شاهرخ  فعالیتهای  توضیح  در  نیوز  فارس 
بود «وی به تبعیت از فضای خانوادگی به احزاب بیخاصیت چپ در معاندت با 
تبریز  و  تهران  استانهای  در  را  سازمانیافتهای  فعالیتهای  و  پیوست  انقالب 
تشکیالتیشان  اقدامات  و  افکار  چپ،  جریان  تبلیغات  به  اقدام  و  داد  صورت 
ریخنت  برهم  برای  را  تالشهایی  نیز  زندان  در  وی   » بود  کرده  اضافه  و  کرد.» 
همان  طریق  از  و  پرداخت  زندانی  گروههای  سایر  تهییج  و  محیط  فضای 
واقع  در  میمنود.»  منتقل  زندان  از  بیرون  به  را  زندان  اخبار  ارتباطی  کانالهای 
حتی فارسنیوز و عوامل امنیتیاش نیز کتمان منیکنند که جرم شاهرخ، تالش 
بوده  موجود  وضعیت  با  تشکیالتی  مقابلهی  و  کارگر  طبقهی  سازمانیابی  برای 
و  منیشود  متوقف  نیز  زندان  وضعیت  در  حتی  که  مدوام  تالشی  است. 

کارگر پیشتاز شماره   ۱۵ در ۴ صفحه

 در ایـن شـماره

  حمایت از کولبران

 صفحه ۴

ارجتاع ِ زیر پاهای ما 
  

که  زمانی،  شاهرخ  بازداشت  آخرین 
تبعیدهایش  و  ها  شکنجه  بر  ای  مقدمه 
که  شهری  افتاد.  اتفاق  تبریز  در  بود، 
دارد.  شهرت  اهالیاش  متول  به  عموماً 
در  جمعیتش  سوم  یک  حدود  در  اما 
حاشیه ی شهر زندگی میکنند. شاهرخ 
زمانی نیز میدان عمل خود را در همین 
همان  در  و  میدید  ای  حاشیه  مناطق 
این  شد.  زندانی  و  دستگیر  نیز  حاشیه 
وضعیت  از  بخشی  تشریح  به  منت 

حاشیه ی تبریز میپردازد. 
از تعدادی  هشتاد،  ی  دهه  اواخر   در 
 فعاالن حقوق کودک در تبریز پروژه ای
حوزه های  بحران  شناخت  هدف  با   را 
این کردند.  آغاز  تبریز  در  کودکان   ی 
در آیا  بود:  شده  آغاز  سوال  یک  با   پروژه 
به ایران  اجتماعی  سپهرِ  در  که   تبریز 
هایی بحران  نیز  است  شهره   متول 
وجود میگذرند  تهران  در  آنچه   مشابه 
از پس  میدانی  ی  پروژه  این   دارد؟ 
با تبریز  ای  حاشیه  مناطق  در   جستجو 
 کشفی عجیب روبرو شد.

 کارگر پیشتاز
. ـکـنـترل کارـگری ـبر ـتولید و ـتوزیع!  . اـفزایش دـستمزدـها ـمتناـسب ـبا ـتورم!  . دـفاـتر دـخل و ـخرج ـباز ـگردد! 
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و  یادداشتها  در  زمانی  شاهرخ  حیات  روزهای  آخرین  تا  آن  نشانههای 
فعالیتهایش مشهود است. نام شاهرخ زمانی در جنبش کارگری ایران عمالً با 
نهایتاً  و  لنینی  حزب  تشکیل  برای  تالش  و  کارگر  طبقهی  سازماندهی  مفهوم 

انقالب سوسیالیستی گره خورده است.

شاهرخ زمانی، متولد شهریور۱۳۴۳ در شهر کلیبر است. در خانوادهای سیاسی 
اعضای  نزدیکترین  دستگیری  سابقهی  و  سوسیالیستی  گرایشات  با 
علیه  کارگر  طبقهی  مبارزات  جریان  در  ابتدا  همان  از  او  نتیجه  در  خانوادهاش. 
به  کمونیست،  یک  عنوان  به  زمانی  شاهرخ  واقع  در  بود.  موجود  وضعیت 
صورت مداوم در حال تکامل و صیقل فکری بود. و این پروسه به دلیل وضعیت 
روزهای  در  که  طوری  به  شد.  آغاز  کودکی  سالهای  از  و  زود  بسیار  خانواده 
فراخور  به  و  سالگی   ۱۷ در  بار  اولین  برای  شصت،  دههی  اختناق  و  سرکوب 
فعالیتهایش دستگیر شد. هفت ماه در زندان ماند و بعد آزاد شد. از سوی دیگر 
سوسیالیستهای  از  که  زمانی،  شاهرخ  پدر  اختناق،  وضعیت  به  توجه  با 
شاهرخ  و  بود  کرده  خانه   ِ ترک  بود،  دهقانی  بهروز  و  بهرنگی  صمد  همدورهی 
مجبور بود برای تامین معاش خانواده به عنوان کارگر ِ نقاش ساختمان کار کند. 
تشکیل  ایدهی  فکر  به  را  زمانی  شاهرخ  سیاسی  فعالیت  و  کار  بین  پیوند  همین 

سندیکای نقاشان انداخت.

شصت  دههی  سالهای  در  اسالمی  جهموری  جانبهی  همه  اختناق  و  سرکوب 
در  یأس  و  ناامیدی  موجب  که   ۱۳۶۹ سال  در  شوروی  کار  پایان  و  سو  یک  از 
دیگر،  سوی  از  بودند  سوسیالیستی  اردوگاه  وجود  به  معتقد  که  چپ  از  بخشی 
یأس،  سالهای  همان  در  اما  بود.  رسانده  بست  بن  به  علیالظاهر  را  ایران  چپ 
شاهرخ زمانی با چارهجویی خاص خود، شناخت دقیق شورویِ آن سالها و بی 
کارگر،  طبقهی  سیاسی  سازماندهی  الزام  درک  با  و  سوسیالیسم  به  ربطیاش 
نقاشان  سندیکای  تشکیل  همچنین  و  کمونیستی  هستههای  تشکیل  به  اقدام 
دو  شد.   ۱۳۷۱ سال  در  وی  دستگیری  موجب  نیز  امر  همین  بود.  کرده  تهران 
روند  نیز  آزادی  از  پس  زمانی  شاهرخ  بود.  دستگیری  این  نتیجهی  زندان،  سال 
را  وی  زندان،  جتربهی  و  فعالیت  طوالنی  سالهای  داد.  ادامه  را  فعالیتهایش 
روز به روز پختهتر و کاملتر کرده بود و گرایش او به تشکیل حزب طبقهی کارگر 
تشکیل  شد.  کاملتر  روز  به  روز  استراتژی  این  برای  مدنظرش  تاکتیکهای  و 
تالشهای  از  پیگیری  کمیتهی  در  نقش  ایفای  و  مخفی  مختلف  هستههای 
و  هفتاد  دههی  متالطم  سالهای  در  سیاسی  سازماندهی  برای  زمانی  شاهرخ 
به  کارگری  مخفی  های  هسته  سازماندهی  به  شاهرخ  وافر  عالقه  است.  هشتاد 
حول یک نشریه کارگری به پیشنهاد وی برای انتشار یک نشریه از سوی کمیته 
ورزید.  می  تاکید  آن  بر  و  کرده  پیگیری  را  آن  مرتب  و  شد  منجر  کارگری  اقدام 
افسوس  و  است،  انقالبی  و  رزمنده  رفیق  این  میراث  پیشتاز»  «کارگر  بولنت 
تا  نبود  ما  بین  در  دیگر  او  و  شد  منتشر  یاد  زنده  قتل  از  بعد  کمی  آن  شمارۀ  اولین 
به  زمانی  شاهرخ  نهایت  در  و  باشد.  خود  انقالبی  خواسته  شدن  محقق  شاهد 
ساله  یازده  زندان  به  و  دستگیر  تبریز  در   ۱۳۹۰ خرداد  در  دیگر  تن  سه  همراه 
کند.  ایجاد  وی  عملکرد  در  خللی  نتوانست  نیز  زندان  چند  هر  شد.  محکوم 
در  مداومت  سالها  نتیجهی  زندان،  در  زمانی  شاهرخ  بحثهای  و  یادداشتها 
مبارزه ی طبقاتی و کاملترین شمایل از شاهرخ زمانی است. تعدادی از مقاالت 
از  نشان  است،  دسترس  در  و  موجود  میلیتانت  سایت  در  که  وی  مصاحبههای  و 
و  نتیجه  نوعی  به  و  دارد  زمانی  شاهرخ  تاکتیکی  و  استراتژیک  عمیق  درک 
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با  منور  و  تاریک  بافی  فرش  کارگاه  یک 
بی  همه  که  کارگر   ِ کودک  بیست  حدود 
مادرانی  فرزندان  عموماً  و  شناسنامه 
شده  کارگاه  صاحب  ی  صیغه  که  بودند 
میان  در  و  برهه  آن  در  بحث  این  بودند! 
طرح  سرعت  به  کودک  حقوق  فعاالن 
مدیا،  اسیر  های  موج  متام  مانند  اما  شد. 

در مدت کمی خاموش شد. 

مصائب  از  ای  گوشه  تنها  باال  بند 
های  کارگاه  در  انسانی  و  کارگری 
فرشبافی است. کار ِ فصلی، نبود بیمه و 
رعایت  عدم  کار،  قانون  اجرای  عدم 
نتیجتاً  و  ارگونومی  اصول  ترین  ابتدایی 
آسیب های عمده ی جسمی به کارگران 
از  کمتر  های  حقوق  باف،  فرش   ِ
حداقل، تعرض و جتاوز و مسائل مشابه، 
به  را  فرشبافی  مخوف  های  کارگاه 
وضعیت  از  ویژه  شکل  یک  عنوان 

استثماری مطرح میکنند. 

ویژه امر  یک  کارگران  استثمار   البته 
و مصر  در  داری  برده  عصر  از   نیست. 
و عام  صورت  به  امروز  به  تا  روم  و   ایران 
صورت به  داری  سرمایه  دوران   در 
 خاص، بهره کشی از کارگران تنها عامل
های سیستم  حرکت  و  سود   تولید 
ابزارهای است.  بوده   اقتصادی 
شقّه و  قسمت  دو  به  را  جامعه   تولیدی، 
تبدیل متضاد  الزاماً  و  متفاوت  کامالً   ی 
و صاحب  که  جامعه  از  بخشی   میکنند. 
از بخشی  و  است  تولید  ابزار   مالک 
برای و  ابزارهاست  این  فاقد  که   جامعه 
به را  خود  کار  نیروی  معاش   امرار 
 صاحبان ابزار تولید میفروشد. این داد و
بخش در  قدرت  مترکز  دلیل  به   ستد 
استثماری و  ظاملانه  تولید،  ابزار   مالک 
کار نیروی  فروشندگان  واقع   است.در 
مارکسیستی ادبیات  اصطالح  در   که 
کارگران، شامل  و  دارند  نام    «پرولتاریا» 
بقیه در صفحه بعد
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رهآورد سالها مبارزهی وی است.

سال  دو  در  اسالمی،  جمهوری  مسئوالن  چند  هر  رسید.  قتل  به  رجاییشهر  زندان   ۱۲ سالن  در   ۱۳۹۴ شهریور  در  زمانی  شاهرخ 
گذشته از پیگیری قتل این معلم طبقهی کارگر طفره رفتهاند، اما مطالبهی پیگیری قتل او، با تالش کمونیستها در حال تبدیل به 
و  نشریات  پخش  و  انتشار  و  جهان،  سراسر  در  مقاالت  انتشار  و  کارزارها  برگزاری  است.  کارگر  طبقهی  بیناملللی  مطالبهی 
زمانی  شاهرخ  قتل  پیگیری  برای  کارگری  اقدام  کمیتهی  تالشهای  از  بخشی  زمانی،  شاهرخ  قتل  پیگیری  موضوع  با  تراکتهایی 

بوده است. و این روند تا نیل به نتیجه ادامه خواهد داشت.

پاینده باد راه سرخ شاهرخ زمانی 

ارجتاع ِ زیر پاهای ما 
ادامه از صفحه پیش 

معلمان، پرستاران و سایر اقشار فاقد ابزار تولید میشوند، به فرض هشت ساعت کار روزانه، در ساعت دو سوم کارشان، به اندازه ی 
نیازهای معیشتی شان کار کرده اند و پنج یا شش ساعت باقی مانده به جیب مالکان ابزار تولید سرازیر میشود. این استثمار عریان و 
بایستد.  احتمالی  تغییرهای  برای  تالش  مقابل  در  موجود،  وضعیت  حفظ  عین  در  تا  کند  توجیه  را  خود  شکلی  به  است  ناگزیر  علنی، 
سازیِ  ایدئولوژی  مختلف  انواع  با  استثمار  مختلف  انواع  تاریخاً  است.  کاذب  آگاهی  ایدئولوژی  و  ایدئولوژی،  استثمار،  گر  توجیه 
داری،  سرمایه  ی  دوره  در  اما  میکرد.  بازی  تنهایی  به  را  نقش  این  مذهب  عصری  در  کند.  توجیه  را  خود  که  است  کرده  تالش 
مشابه  برساختی  امور  سایر  و  فرهنگ  قوانین،  مذهب،  هنر،  ها،  رسانه  دارد.  سازی  وجهه  این  برای  بیشتری  ابزارهای  ایدئولوژی 
با  توجیه  این  داری،  سرمایه  عصر  متداول  خدمات  و  تولیدات  در  میکنند.  ایفا  داری  سرمایه  عصر  در  را  سرمایه  سازی  موجه  نقش 
ابزارهای مدرن احنام میشود. مفاهیمی مانند قانون کار، حداقل حقوق و اضافه کاری در چنین تولیدات و خدماتی، وضعیت طبقه 

ی کارگرِ این حوزه ها را توجیه میکند. اما در کارگاه های تولید فرش وضعیت کالً متفاوت است. 

تولید فرش دستبافت عمالً با ابزارهای چند صد سال پیش احنام میشود. نقشه ها، ابزار تولید، روندِ تولید و فروش و طرحها در تاریخ 
روش  ی  اندازه  به  کاال  این  تولید  در  استثماری  مناسبات  است.  شده  نیز  کارفرما  و  کارگر  روابط  وارد  جمود  این  اند.  شده  منجمد 
واقع  در  است.  قدیمی  تولید  ی  شیوه  همین  نیز  میکند  تشدید  و  تایید  را  استثماری  شکل  این  که  آنچه  اتفاقاً  است.  ارجتاعی  تولیدش 
محصول  باشد  تر  سنتی  ابزار  چه  هر  است.  سنت  و  تاریخ  به  تولید  محصول  پیوند  بافی،  فرش  های  کارگاه  وضعیت  گر  توجیه 
با کارگر نیز وارد میکند. گرداندن کارگاه های فرش عموماً تابع  خروجی، «اصیل تر» خواهد بود. و کارفرما این اصالت را به رابطه 
های  مرخصی  تعطیلی،  کاری،  اضافه  حقوق،  حداقل  تعیین  بیمه،  نیست.  کارفرما  و  کارگر  تعامالت  در  جدید  مفاهیم  از  یک  هیچ 
محروم  مناطق  در  عموماً  فرش  تولید  های  کارگاه  این،  بر  عالوه  بشوند.  کارگاهها  این  روابط  وارد  اند  نتوانسته  غیره،  و  استعالجی 
قرار دارند و در نتیجه با وجود شرایط استثماری شدید، در جذب کارگر دچار مشکل منیشوند. کودکان این مناطق نیز پای ثابت کار در 

کارگاه های فرش هستند. 

خرید  قیمت  برابر  شش  تا  چهار  به  را  شده  خرید  فرش  سنتی  های  فروش  فرش  دارد.  وجود  نیز  فرش  فروش  در  ارجتاعی  درکِ  این 
و  سنتی  نقشِ  نیز  فروش  و  خرید  این  به  بخش  مقبولیت  عامل  است.  «مقبول»  و  «موجه»  معامله  این  حال  عین  در  و  میفروشند 
احنام  خیریه  کار  که  است  انگشتر  و  تسبیح  با  بازاری  حاجی  یک  تیپیک  صورت  به  فروش،  فرش  است.  فرش  های  بازاری  مذهبی 
میدهد و در جامعه اعتبار و نقش «ریش سفیدی» دارد. همین مساله به او مجوز میدهد در معامله هایش چندین برابر میزان مورد 

قبول جامعه سود کند. 

تولید،  شدن  زیاد  و  کم  ها،  کارگاه  وضعیت  کارگران،  تعداد  ندارد.  وجود  فرش  های  کارگاه  وضعیت  از  مشخصی  و  دقیق  آمار  هیچ 
جمع  دارد.  وجود  نیز  ها  کارگاه  این  بیرونیِ  تعامالت  در  تولید  ارجتاعی  روابط  که  چرا  نیستند.  دسترسی  قابل  میدانی  حتقیق  با  عمالً 
آوری اطالعات از کارگاه های فرش بر اساس قوانین نانوشته ممنوع و خطرناک است. اما دسترسی به منابعی محدود هم در بخش 
این  در  نیز  گسترده  بیکارسازی  گذشته  سال  دو  در  فوق،  های  بحران  بر  عالوه  که  میدهد  نشان  فرش،  فروش  بخش  در  هم  و  تولید 
بخش اتفاق افتاده است. در کارگاه های در دسترس حدود ۶۰ درصد کارگران در مدت یک تا دوسال اخیر و بدون هیچ حمایت بیمه 
ای و خدمات اجتماعی، اخراج شده بودند. طبق همین آمار به طور متوسط ۱۵ الی ۳۰ نفر در کارگاه های متوسط فرشبافی مشغول 

به کار بوده اند. از حدود ۶۰ هزار کارگر فرش باف در تبریز و اطراف، بیش از ۳۰ هزار نفر بیکار شده اند. 

کارگر پیشتاز شماره   ۱۵ در ۴ صفحه



شـهریور ۱۳۹۶  ـشماره  ۱۵ نـشریه  ـکمـیـته اـقدام مـشترک کارـگری

به نظر میرسد در وضعیت های ویژه که امکان اعتراض و مطالبه به دلیل وضعیت موجود به حداقل میرسد، وظیفه ی کارگران حائز 
ورودی  چنین  راه  و  است.  مطالباتشان  به  هایشان  ای  طبقه  هم  خاموش  صدای  مطالبات  کردن  وارد  اعتصاب،  و  اعتراض  امکان 
مبارزه ی متشکل در میان کارگران حوزهه ای مختلف است. ما معتقدیم تشکل یابی در میان کارگران موجب تقویت مبارزات جدا 

از هم ِ کارگران، ورود مبارزات به قسمت های ناممکن و نتیجه بخشی چند برابر خواهد بود. 

حمایت از کولبران مرزهای کردستان  
  

پس از گذشت حدود ۲ ماه از کشته شدن یک تن از کولبران مرز های کردستان ، روز دوشنبه مورخ  ۱۳شهریور ۱۳۹۶ دو تن دیگر از 
کشته  خانواده  موضوع  این  دنبال  به   . شدند  کشته  مرزی  هنگ  شلیک  با   ، بود  دهیار  ها  آن  از  تن  یک  که  بانه  کش  زحمت  کولبران 
و  کولبران  مسئله  به  رسیدگی  خواستار  و  زدند  جتمع  به  دست  فرمانداری  مقابل  در  بانه  مردم  از  کثیری  ای  عده  همچنین  و  شدگان 

مجازات عامالن قتل دو کولبر شدند. 
تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم بانه در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ نیز ادامه یافت ،اما این تظاهرات با سرکوب و حمله ی 
را  شهروندان  از  تعدادی  تظاهرکنندگان  صفوف  به  حمله  با   ، شورش  ضد  مسلح  های  نیرو  گشت.  رو  به  رو  شهر  امنیتی  های  نیرو 

زخمی و عده ای را نیز بازداشت کردند. 
برکناری  با سر دادن شعار  گرفت و  به خود  تازه ای  رنگ  های امنیتی  نیرو  ناموفق  به دنبال سرکوب  بانه  های مردم  مطالبات و شعار 
رژیم  گر  سرکوب  عاملین  و  ها  نیرو  از  را  خود  عمیق  نفرت   ، شهر  امنیتی  وضعیت  به  دادن  پایان  همچنین  و  وی  محاکمه  و  فرماندار 

نشان دادند. 
خیابان  و  گرفته  قرار  باش  آماده  وضعیت  در  نیز  کردستان  استان  های  شهرستان  سایر  امنیتی  های  نیرو  اعتراضات،  این  دنبال  به 
حمایت  از  اسالمی  جمهوری  رژیم  واهمه  و  ترس  آن  اصلی  دلیل  که  بود  انتظامی  نیروی  مامورین  از  مملو  ها  شهر  این  اصلی  های 

مردم کردستان از اعتراضات و محکوم کردن جنایات این رژیم است.  
 حمایت از کولبرال حمایت از کل کارگران است! کار کردن حق مسلم متام زحمتکشان و کارگران از جمله   کولبرال است!

  کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه مقابله با  حل مساله بیکاری است!
 فعاالن کمیته اقدام کارگری در کردستان

با ما در تلگرام متاس بگیرید 
@komitehe1eghdam
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