
دو ســال از جــان فشــانی شــاهرخ زمانــی در زندان حکومــت بربریت 
ــتیزه جو را  ــده و س ــع پژوهن ــانی بواق ــری و انس کارگ ــارز  ــت. مب گذش
ــش را  ــه زندگی ــت و ادام ــل نداش ــارای تحم ــتی ی ــت تروریس حکوم
مخــل آســایش و امنیــت ُ ُ  غــارت و ســرمایهُ ُ  میدانســت. شــاهرخ را 
ــال ۹۴  ــپتامبر س ــروز  ۱۳ س ــس از نیم ــج پ ــاعت پن ــش در س همبندان
)۲۰۱۵ میــادی( در حالیکــه دهانــش غــرق در خــون و آثــار کبــودی 
بــر گردنــش بــود، بــی جــان در ســلول یافتنــد. شــاهرخ کــه بواقــع در 
ادبیــات سیاســی و مســائل جنبــش کارگــری و آزادی خواهانــه صاحب 
ســخن و قلــم شــده بــود نوشــته هــای او میگویــد کــه شــاهرخ یــک 
سوسیالیســت شــش دانــگ و یــک انقابــی پژوهنــده و اندیشــه پــرداز 
بــود کــه رژیــم در چهــره اش رهبــری روشــن بیــن و ژرف اندیــش را 
در آینــده ارزیابــی نمــود و لــذا بــه اتهــام بــر هــم زدن امنیــت ملــی 
او را بــه مســلخ کشــید. همــان شــاهرخی کــه رژیــم تدریجــا عرصــه را 
در زنــدان چنــان بــر وی تنــگ نمــود کــه ســبب اعتصــاب غــذای ۴۶ 
روزه او شــد. کــه رژیــم کمــر بــه قتــل او بســته بــود و چنیــن هــم نمــود.

***
شــاهرخ متولــد ســال ۱۳۴۲ و بچــه تبریــز بــود. تنهــا اتهامــش عشــق 
بــه مردمــش و تــاش در جهــت متشــکل نمــودن کارگــران رنــگ کار و 
رنگــرز بــود. او در ســال ۱۳۷۲ دســتگیر شــد و فعالیــت هــای انقابی 
ــاب ســرمایه و نماینــدگان سیاســی آن  ــر چشــم ارب شــاهرخ خــاری ب
بــود و پــس از آزادی هــم دســت از اذیــت و آزار او هــم بر نداشــتند. او 
دســت پــرورده مــادری مبــارز و پــدری دلســوز بــود. شــاهرخ همــواره 
بــر ســر پیمانــی کــه بــا رفقــا و اســتادانش چــون مــادر و امثــال رفیــق 
ــه  گاه و نظری ــری آ ــاهرخ کارگ ــد. ش ــدار مان ــود پای ــته ب ــز بس چنگی
ــی را  ــه سیاس ــن اندیش ــوام گرفت ــدارج ق ــریع م ــه س ــود ک ــردازی ب پ
مــی پیمــود. او در عمــل خــط بطانــی بــه نظریــه ای  کشــید کــه بــاور 
دارد  کــه اندیشــه و ابتــکار عمــل سوسیالیســتی توســط روشــنفکران 
گاه و نوشــته هــای  بــه درون طبقــه کارگــر میایــد! شــاهرخ کارگــری آ
او میگویــد کــه مســائلی چــون ســاختمان سوسیالیســم، نظریــه هــای 
آنارشیســتی، سندیکالیســتی و آثــار کوسندیکالیســتی را میدانــد. 
تدریجــا از نظــرات دیکتــه شــده کمینتــرن  فاصلــه مــی گرفت و نشــان 
گاه از ایــن  داد کــه کارگــران در حــوزه نظــری ســترون نیســتند. رژیــم آ

همــه توانایــی انقابــی در عمــل و تئــوری کمــر بــه قتــل او بســت.

***
ــردن  ــکل ک ــرای متش ــاش ب ــا ت ــش تنه ــه اتهام ــی ک ــی سیاس زندان
کارگــران بــود را رژیــم اســامی محافــظ حــرم ســرمایه بــه قتــل 
رســاند. او را در حالیکــه بــر اثــر اعتصــاب غــذای مــداوم ۲۲ کیلوگــرم 
ــد  ــی بن ــت راه ــود از گوهردش ــت داده ب ــود را از دس ــدن خ از وزن ب
ک قــزل حصــار نمودنــد. چنــد نفــری کتکــش زدنــد  قاتلیــن خطرنــا
ــان  ــن می ــروم ! در ای ــدن مح ــش وی را از خوان ــتنن عینک ــا شکس و ب
ــه کمیســاریای حقــوق بشــر ســازمان ملــل خشــم  ــه نامــه وی ب ک امــا 
رژیــم بقــول شــاهرخ ُ ُ ثــروت و جنایــتُ ُ  را بــر انگیخــت و کمــر بــه 
ــی  ــن الملل ــات بی ــخ اعتراض ــه در پاس ــر چ گ ــم ا ــتند. رژی ــل او بس قت
ــاهرخ،  ــتن ش ــس از کش ــل و پ ــن المل ــو بی ــون عف ــازمانهائی چ و س
قــول داد تــا هیئتــی مســتقل را بــرای پژوهــش در چگونگــی مــرگ 
شــاهرخ تشــکیل دهــد و قــول کالبــد شــکافی و بررســی کارشناســانه 
داد ولــی بــه مــرور زمــان، تروریســتها همــه چیــز را فرامــوش نمودند! 
رژیــم ثابــت کــرد کــه منظــورش از امنیــت ملــی همــان عــدم امنیــت 
مــردم و نقــض مــداوم حقــوق آنهــا و تشــکیل جوخــه هــای اعــدام 
و تــرور و حــذف مخالفیــن خــود اســت. کــه منظــور رژیــم بربریــت 
از امنیــت ملــی همــان امنیــت ســرمایه و مناســباتش اســت کــه از 
ســوی امپریالیســتها و همدســتان داخلــی آنهــا، مســولیت دارنــد تــا 

ــد. ــود کنن ــاهرخ ها را ناب ش
***

ــا  ــد ت ــازه نمیده ــا اج ــاهرخ ه ــتمر از ش ــای مس ــانی و یاده ــر رس خب
ــود.  ــوش ش ــات فرام ــن جنای ــده و ای ــم آم ــک رژی ــه کم ــی ب فراموش
شــاهرخ را بــرای آخریــن بــار شــش ســال پیــش دســتگیر و بــه یــازده 
کــه مبــارزه را بــه داخــل  ســال زنــدان محکــوم نمودنــد. او امــا 
زنــدان کشــاند و مقــاالت برجســته او و بویــژه نامــه اش بــه کمیســاریای 
ــاهرخ  ــود. ش ــم ب ــه رژی ــار علی ــام عی ــه تم ــک ادعانام ــد ی ــل متح مل
در پــی پژوهــش هــا و تولیــد مطالــب نظــری بــه دنبــال علــل عــدم 
رشــد کیفــی درون طبقــه و تحلیــل یافتــن راه کارهــای عملــی بــرای 
ایجــاد همبســتگی در جنبــش بــود. او جــدا بــه همبســتگی جنبــش 
طبقــه کارگــر، بــا ســایر جنبشــهای مطــرح، معتقــد و تاشــگر در ایــن 
کارگــری، دانشــجویی، معلمــان و  زمینــه بــود. حضــور صدهــا مبــارز 
ــوم  ــنبه س ــاختمان وزارت کار در روز دوش ــل س ــالمندان و … مقاب س

یاد و نام شاهرخ زمانی ماندگار است!
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مهــر مــاه بــرای آزادی رضــا شــهابی، خبــر از پاســخ بــه ایــن امر اســت 
او در مســیر قــوام فکــری و نظــری بــود و میتوانســت در آینــده رهبری 
تیزبیــن بــرای کارگــران باشــد، شــاهرخ ولــی چــه آســان از کــف مــا 
ــار  ــا را نث ــن دروده ــرم تری گ ــا  ــت. همینج ــش رف ــان و جنب و همرزم
خانــواده محترمــش مــی کنــم. کــه شــاهرخ در کارهایــش و مبارزاتــش 
زنــده اســت ولــی دریــغ و داغــی اســت کــه بــر دل مــا مانــده. 
کارهایــش میگویــد کــه شــاهرخ اشــراف کافــی از مســایلی مبــرم چون 
اقتصــاد بــازار، اجتماعــی شــدن تولیــد حتــی در میــان انحصــارات و 
شــیوه هــای جدیــد اســتثمار داشــت ولــی گویــا بهتریــن اثــرش بقــول 

صمــد، زندگیــش بــود!
***

ــا بهــره گیــری از تجــارب فاشیســت هــا چــون  جمهــوری اســامی ب
رژیــم فرانکــو در اســپانیا و ســپس رژیــم هــای کودتایــی ترکیــه میداند 
کــه کشــتن و تــرور مبارزیــن در خــارج زنــدان دردســر ســاز اســت و بــه 
همیــن جهــت بــا زندانــی کــردن فعالیــن انقابــی آنهــا را زجرکــش 
ــام  ــود بهن ــن نم ــه چنی ــای ۱۹۸۰ ترکی ــال اورن در کودت ــد کم میکن
ابراهیــم زاده هــا و والــه زمانــی هــا و شــهابی هــا در ایــن مســیر مــورد 

کســانی هســتند کــه  آزار و اذیــت قــرار میگیرنــد و  ایــن نــام هــا تنهــا 
ــه  ــر ن ــد و گ ــوده ان ــر ب ــاش گ ــی ت ــاتی عموم ــوب موسس در چهارچ
زندانهــای ایــران مملــو اســت از مبارزیــن گمنــام! شــاهرخ بــه لحــاظ 
تئوریــک در حــال رشــد ســریع بــود و شــاهرخ هــا در داخــل و خــارج 
مرزهــای ایــران حضــور دارنــد و طایــه دار روزهــای روشــن. تــاش 
شــاهرخ در ایجــاد همبســتگی بیــن احــاد تشــکیات کارگــری و پیوند 
آنهــا بــا ســایر جنبــش هــای مطــرح بــرای ایجــاد زمینــه رهبــری کل 
جنبــش آزادی خواهانــه رشــک برانگیــز و قابــل ســتایش بــود و تــرس 

رژیــم نیــز همینجــا و همیــن نکتــه بــود.
***

 

  
  


