در مطلبی که با عنوان
"تقسیم" کارگران  -گزارش و مروری بر تاریخ یک می استانبول

در نشریه رادیکال شماره هشت
در رابطه با شرکت ایرانی ها در مراسم  2102نوشته شده است اشتباهاتی وجود دارد که ما الزم می دانیم بهه جتهت ر هی ایهت اشهتباها
دو گزارش قبلی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی را که در وبالگ نیز موجود است مجددا" با ایت توضیح انتشار عمومی بدهیم .
تعداد گفته شده  01نفر درست نیست ما دقیقا" شمردیم  51نفر با گرایشا مختلف حاضر بودند همچنیت برخی برای منا ی شخصی خهود
می خواستند بیت ایت  51نفر جدایی ایجاد کنند و ما برای اینک ه جدایی ایجاد نشهود تهاکتیکی بهه کهار بهردیم و ا ایهت بهود کهه از شیشهلی تها
میدا تقسیم با آ حزب که برخی از ایرانی ها عضو آ شده اند همراه شدیم  .علی رغم اینکه ایت حزب برای کمک به برگهزاری بهه مها
در حد نوک سوز هم کمک نکرده بود اما می خواست ما اصال" در درو آ حل شهویم و دیهده نشهویم و مها ایهت را مهی دانسهتیم .امها مها
می خواستیم مستقل دیده شویم برای همیت دربیت ا راد آ حزب پراکنده نمی شدیم و اعضای برنامه ریز آ حهزب نیهز تهالش مهی کردنهد
با پخش کرد اعضای خود که پرچم های آ حزب را در دست داشتند در داخل صفوف ما کناره و پشت سر مها پراکنهده کننهد تها مها دیهده
نشویم ایت کشمکش اعالم نشده تا ورود به میدا تکسیم بی وقفه ادامه داشت اما چهو خهود ایهت حهزب مهورد نرهر دارای اعضهای بسهیار
کمی است نتوانست ما را در خود هضم کند ولی توانست در حیت راه پیمای ما را کم شمار نشا بدهد .ایهت نیهز الزم اسهت بیهوییم حهزب
وق نه تنتا اسما" و حتی اصوال" هم کمونیست نیست .در ورودی میدا توانستیم از او جدا شهده و ببهب برنامهه از قبهل براحهی شهده بهه
صفوف انجمت همبستیی بیت المللی کارگرا به پیوندیم و انتا نه تنتا تالش نکردند که ما دیده نشویم بلکه باعث دیده شد شاخص تهر مها
بودند ایت ک ه دوستا نشریه رادیکال به دو گروه ایرانی جدا از هم در میهدا تکسهیم اشهاره مهی کننهد درسهت نیسهت بلکهه بهه صهورتی کهه
توضیح داده شد بوده است  .دو گروه جدا از هم وجود نداشت .برای بیشتر معلوم شد موضوع دو گزارشی کهه از بهرف کمیتهه حمایهت
از شاهرخ زمانی منتشر شده اند را در ادامه تقدیم حضور می کنیم و امید واریم دوستا نشریه رادیکال در ر ی اشتباه اقدام نمایند.
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پیروز باد مبارزه طبقه کارگر
پس از اریه راخوا شرکت در مراسم اول ماه می توسط کمیته حمایت از شاهرخ زمانی تعدادی از اعضا و دییر دوستا و ر قا
مستقر در شترهای مختلف ترکیه در مراسم روزجتانی کارگر در استانبول شرکت کردند.
برخی از تشکل های کارگری از جمله سندیکای دیسک ،سندیکای کسک ،انجمت همبستیی کارگرا ترکیه ،دانشجویا جبته
دموکراتیک خلب در جتت اجرایی شد

راخوا

وق کمک های شایانی کردند که بدینوسیله از همه آنتا تشکر و قدر دانی میکنیم

در ساعت  01:21صبح به محله شیشلی روبروی پاساژ جواهر رسیدیم به دلیل ازدحام جمعیت مجبور شدیم تا ساعت  02:51در آنجا
بمانیم ،ساعت  02:51به برف میدا تکسیم شروع به راه پیمایی کردیم ،در ایت راه پیمایی از بیف های مختلف ایرانی های مقیم
ترکیه حرور داشتند.
همراه پالکاردها و پوستر های کمیته حمایت از شاهرخ زمانی چند عکس و دست نوشته ای که توسط خود شرکت کنندگا تتیه شده بود
مورد استفاده قرار گر ت.
بی مسیر شعارهایی در رابطه با آزادی و حمایت از کارگرا زندانی و زندانیا سیاسی ریاد زده شد و همچنیت شعارهایی بر علیه
جمتوری اسالمی و نرام والیت قیه سرداده شد.
ساعت  2به میدا تکسیم رسیدیم ،در آنجا به انجمت همبستیی کارگرا ترکیه پیوستیم که آنتا نیز مستقال اقدام به حمایت از کارگرا
زندانی ایرا کرده بودند.

تا ساعت  ۰:21در میدا تکسیم که مراسم درحال برگزاری بود حرور داشتیم پس از آ پراکنده شدیم.
راهپیمایی و ورود ما به میدا تکسیم به دلیل حرور متشکل ما در ایت مراسم مورد استقبال گسترده

الزک به ذکر است بی مد

رسانه های خبری قرار گر تیم.
و همچنیت مصاحبه و رپورتاژهایی از برخی اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی تتیه شد.
در ایت مصاحبه ها به مشکال
دستییری و زندانی کرد

کارگرا ایرا و زندانیا از جمله سرکوب کارگرا و تشکل ها ،ممنوع بود تشکل های کارگری،

عالیت کارگری و سیاسی ،ممنوع بود احزاب ،گرانی و تورم،اخراج کارگرا  ،قراردادهای موقت و ...

پرداخته شد .گزارش تکمیلی ارائه خواهد شد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
0530/12/02
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

امروز  71خرداد است .سالگرد دستگیری شاهرخ زمانی
یک سال از دستییری و پرونده سازی علیه شاهرخ و دوستانش می گذرد.
مطلب زیر را که می تواند ،انتقال یک تجربه بیت کارگرا کشور های مختلف باشد ،به مناسبت 01
خرداد روز دستییری و پرونده سازی علیه شاهرخ و دوستانش که یک سال از آ می گذرد ،به
کارگرا و جوانا انقالبی ایرا تقدیم می کنیم  .باشد ،که کمک هرچند کوچکی در راه مبارزا
ببقه کارگر و همبستیی جتانی گردد.
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشا و تزئینا

ساختمانی و

عضو شورای نمایندگا کمیته پیییری ایجاد تشکلتای کارگری را بدو هیچ دلیل و مدرکی
دستییر کرده ،بر علیه او پرونده سازی کردند .علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ
مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.ببب اعترا ا
صور

واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتتاما

قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به
را رد کرده است  .پس او کامال"

بییناه است .اما کامال" غیر قانونی ،شاهرخ را بنا به اعترا ا شخص دییری(متتم ردیف چتارم)
محاکمه کرده و با اتتاما دروغیت به  00سال زندا محکوم نمودند .در زندا تبریز با ایجاد جو و
ضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دییر زندانیا سیاسی و کارگری زندا را به جتنم واقعی تبدیل کرده اند .واکنو او را به
زندا یزد تبعید کردند  .ما بدو هیچ قید و شربی خواها آزادی وری شاهرخ زمانی و دییر زندانیا کارگری و سیاسی هستیم  .در
ایت راستا از تمامی کارگرا  ،تشکل ها  ،نتادها و آزادیخواها و جوانا می خواهیم از هر بریب ممکت بر جمتوری اسالمی جتت
آزادی زندانیا

شار بیاورند.

کدام طبقه از فیس بوک ،بیشتر سود می برد؟

برخی تفاوتتای ظاهرا" کوچک میا

عالیت کارگری و سیاسی ایرا با عالیت کارگری و سیاسی ترکیه وجود دارد ،که بیا آنتا می

تواند ،در ادامه مبارزه کمک خوبی باشد .از جمله ایت تفاوتتا می توا به نوع استفاده از اینترنت اشاره کرد .
در ترکیه احزاب ،گروهتا و تشکیالتتای وجود دارند ،که از نرر پایه های اجتماعی و تعدا د سمپا و کیفیت آنتا نسبت به ایرا بسیار
باالتر هستند ،در همیت حال ،ایت گروهتا می توانند بنا به وجود اندکی دمکراسی سرمایه داری در ترکیه دارای نام و نشا باشند ،د اتر
آزاد عالیتی دارند ،و می توانند هر زمانی که خواستند ،تجمی بیذارند ،تراهرا

نمایند ،یا در مراسم های بزرگ و کوچک شرکت

کنند ،با همه ایت موارد اعضا و سمپاتتای ایت گروهتا هرگز در یس بوک عال نیستند ،و اگر باشند ،هرگز با نام و نشا خود کار نمی
کنند و هرگز عکس و نشانی از خود وابرا یا و دوستانشا و یا دییر عالیت در اینترنت قرار نمی دهند ،البته از ما نیز خواستند ،که
عکس و نام و نشا آنتا را در اینترنت بخصوص در یس بوک نیذاریم ،اما در همیت حال در ترکیه ا راد غیر عال و غیرسیاسی یعنی
ا راد عادی از کوچک و بزرگ صفحه یس بوک دارند و تقریبا" در تمامی رصت ها داخل یس بوک گشت و گذار می کنند.
برای ما ایت تفاو به شد مورد سئوال شده است:
که آیا ا راد سیاسی و عالیت کارگری ایرا میز ا آگاهیشا در حد ا راد عادی ترکیه است؟ آیا دولت ایرا توانایی استفاده ابالعاتی از
اینترنت در حد توا دولت ترکیه ندارد؟ آیا میزا آزادی و دمکراسی در ایرا بیشتر از ترکیه است؟و سواال دییر ی از ایت دست.
عجیب ایت است که در ایرا که حزب،سازما  ،تشکل کارگری ،صنفی و سیاسی همیی بالاستثنا ممنوع هستند و پلیس به صور
علنی و غیر علنی بطور وحشیانه به دنبال شناسایی و دستییری عالیت است ،متأسفانه عالیت و بیشتر احزاب موجود خود با دست خود
تمامی مشخصاتشا را در اینترنت بخصوص در یس بوک می گذارند ،یعنی از ایت بزیب به پلیس می گویند بیاید ،مارا دستییر کنید،
احزاب در نشریا الکترونیکی و سایت های خود که بسیار کم توزیی می شوند ،قط بیت عده ای انیشت شمار توزیی شده و خوانده می
شود ،که حتی اگر وجود نداشته باشند هم به هیچ جای مبارزه بر نمی خورد ،عکس و مشخصا نیروها و هوادارا خود را توزیی می
کنند ،که در واقی بیشتر مورد استفاده پلیس قرار می گیرد ،و ایت می تواند به ایت معنی باشد که به پلیس می گویند ،لطفا" بفرمایید،
نیروهای ما را شناسایی و دستییر کنید .
جالب توجه ایت است که هر کدام از سازمانتا و احزاب ترکیه که مورد نرر ماست حداقل دهتا و برخی صدها هزار عضو و هوادار
دارند به عنوا نمونه می توا DHKP، UID-DERو ...را نام برد که هر دو بسیار منرم عالیت دارند  .به ا رادشا آموزش می
دهند که هرگز خود را چتره نکنند و نشناسانند و آموزش می دهند که چیونه از اینترنت استفاده کنند .اما در ایرا سازمانتا و احزاب و
تشکل ها اگر خیلی همت کنند نتایتا"  211الی  011نفر را می توانند با خود همراه کنند ،یا در شترهای اروپایی هر زما تمام
تالششا را کردند ،در آکسیونتا و یا روز کارگر توانستند  01الی  011نفر را جمی کنند ،می آیند چند نفر سمپا

و هوادار انیشت

شمار خود را به پلیس می شناسانند و ایت حرکت را چنا آموزش داده اند که هر کسی  ،جوانی و یا کارگری می خواهد ،به مبارزه
بپیوندد ،اول خود را تابلو می کند ،بر مبنای آموزش غلط ایت تشکیال ها ،سمپادها و اعضا کر می کنند ،مبارزه یعنی چتره شد در
یس بوک و گذاشتت عکس خود و دوستانشا در اینترنت  ،مانند اینکه ایت مبارزیت عالیت دییر نمی شناسد.و آموزش ندیده اند.
وقتی با اعضا و و هوادارا احزاب و سازمانتای عالیت ترکیه و کارگرا ترکیه صحبت کردیم و پرسیدیم شما که می توانید در ترکیه
تراهرا کنید و خواسته هایتا را ریاد بزنید و احز اب و تشکل های خود را بسازید ،پس چرا از یس بوک یا دییر موارد با نام خود
استفاده نمی کنید ؟اکثریت قریب به اتفاق آنتا می گفتند ما به سرمایه داری توهم نداریم و به عالیت خود نیز شک نداریم که می خواهیم
با سرمایه داری مبارزه کنیم و می دانیم که یک روزی به شد با نیروهای سرمایه داری مانند ،پلیس درگیر خواهیم شد ،پلیس نیز ایت
را می داند و تا می تواند ،سعی می کند ،عالیت های ما را زیر نرر داشته باشد ،نیروهای ما را شناسایی کند ،بنابرایت ما نباید خودما
به پلیس کمک کنیم ،تا ما را بتتر بشناسد .با توجه به ایت گفته ،آیا عالیت کارگری و سیاسی ایرا نسبت به سرمایه داری و پلیس و
بخصوص نسبت به جمتوری اسالمی که هارتر از دولت ترکیه است ،توهم دارند ،که چنیت خود را در اختیار پلیس قرار می دهند؟
جواب ایت سئوالتا را باید عالیت کارگری  ،عالیت سیاسی و سازمانتا و احزاب خودشا بدهند و البته به خودشا .
برای انتقال یک تجربه عملی به صور مختصر و کلی الزم است بیویم:

انجمت همبستیی کارگرا با عالمت اختصاری 02 DER-UIDسال قبل با یک جمی کوچک به تعداد ده نفر بنیا گذاری شده است.
ببب گفته خودشا ایت ده نفر شروع به تبلیغ و ترویج و سازماندهی جتت اگاهی رسانی به صور

عمل مستقیم در میا کارگرا

کردند،آنتا در واقی در محیط کار و محل زندگی کارگرا ر ته و با آنتا زندگی کردند ،و در حیت زندگی با آنتا برای کسب مطالبا
کارگرا و ر ی مشکال

آنتا با کارگرا دست به عمل مشترک زدند .آنتا می گویند ما به صور یک به یک یعنی برای یک کارگر

یک ر یب قرار دادیم و زما زیادی صرف کردیم تا بتوانیم اثبا کنیم که نمی خواهیم از کارگرا و کسانی که با آنتا دوست شدیم سو
استفاده کنیم ،بلکه ثابت کردیم که می خواهیم به صور
می گویند ده سال ما با کارگرا

مشترک برای به دست آورد خواسته های ببقاتیما

کر و عمل کنیم  .آنتا

یکی ،یکی کار کردیم رو در رو صحبت کردیم و دست در دست با یک یا چندنفر دست به عمل های

مشترک زدیم بدو اینکه نامی برای خود یا ایت جمی های کوچک اعالم نماییم .
آنتا اکنو  02سال است عالیت را شروع کرده اند از ایت  02سال  01سال بدو اعالم رسمی موجودیت در میا توده کارگرا به
صور

یک به یک و یا چند نفری در هسته های کوچک عالیت کردند ،پس از ده سال عالیت کری_ عملی در جتت درخواست

مطالبا

و کارهای هنری مانند تئاتر و شعر و کتاب ،نشریه و غیره عالیت ده ساله خود را جمی بندی کردند ،سپس متوجه شدند ،که

زما اعالم موجودیت را رسیده و اکنو دو سال است که آنتا اعالم موجودیت کرده اند و رسما" عالیت می کنند .
حاصل عالیت ده سال بدو اعالم و دو سال اعالم رسمی آنتا اکنو صدهتا عضو و سمپا است که ایت انجمت را پیش می برند.
ایت تجربه که امیدوارم درآینده جزئیا بیشتری از عالیت آنتا ارایه شود میتواند راهی را برای عالیت ،عالیت کارگری ایرا نشا دهد.
عالیت انترناسیونالیستی ایت انجمت قابل تقدیر است ،آنتا در رابطه با حمایت از کارگرا زندانی ایرا بیش از  01هزار امضا از
کارگرا ترکیه در کمپیت حمایتی جمی کرده اند ،همچنیت از کارگرا ژاپت نیز اعالم حمایت کرده و عمال" نیز به آنتا کمک کرده اند
.کارگرانی که با ایت انجمت در ارتباب هستند ،بتتر و بیشتر از دییر کارگرا ترکیه با کارگرا کشورهای دییر ارتباب برقرار م کنند.
در اول ماه مه  2102به جرا

می توا گف ت ایت انجمت توانسته بود قط در استانبول دهتا هزار نفر را زیر پرچم سرخ خود گرد

آورد .ما ایرانیتای مقیم ترکیه که در میدا تکسیم استانبول در مراسم روز جتانی کارگر شرکت کردیم ،مانند سال قبل از جانب سندیکا
دیسک بسیار حمایت شدیم ،آنتا برای ما پالکارد تتیه کردند و ما را از شترهای مختلف ترکیه برای شرکت در مراسم به استانبول
آوردند،همچنیت کیسک دییر سندیکا نیز به برخی از ر قای ما در انتقال و دییر موارد کمک کردند ،سندیکای معلما ترکیه نیز در
مراسم های خود به ایرانیتایی که در مراسم روز جتانی کارگر شرکت کرده بودند از راهتای گوناگو کمک کرده بودند .انجمت
همبستیی بیت المللی کارگرا قبل از اینکه با ما در ارتباب باشد ،خود تصمیم به حمایت از کارگرا زندانی در ایرا گر ته بود و
پالکاردها و عکستای کارگرا زندانی در ایرا را در صفوف خود حمل می کردند ،بر ایت مبنا به جتت اینکه برد اعتراضی بیشتر
داشته باشد 1،ما نیز در میدا تکسیم به آنتا پیوستیم و از جانب ایت انجمت بسیار صمیمانه پذیر ته شدیم ،اکنو ارتباب صمیمانه بیت
تعدای از پناهندگا ایرانی با ایت انجمت برقرار شده است ،که ایت می تواند کانال حمایتی خوبی بیت کارگرا ایرا و ترکیه باشد .
امیدواریم بتوانیم از ایت کانال هر چه بیشتر به نفی کارگرا دو کشور استفاده نماییم .
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