شاھرخ زمانی
شاھرخ زمانی عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکلھای کارگری و سنديکای
کارگران نقاش تھران از فعالين کارگری محبوب و شناخته شده در شھر تبريز است.
شاھرخ زمانی سال  ١٣٤٤در يکی از روستا ھای منطقه قره داغ  ،شھرستان کليبر بدنيا آمد ودر تبريز
بزرگ شد .پدرش ،بھمن زمانی ،شاعر و معلم بازنشسته و از ھمدوره ای ھا و دوستان نزديک صمد
بھرنگی است .پدر شاھرخ به خاطر شعر ھايش بيش از چھار سال در جمھوری اسالمی زندانی شده است .
پدر و عموی شاھرخ در زمان شاه نيز زندانی بودند و درانقالب  ٥٧توسط مردم آزاد شدند.
شاھرخ زمانی دوره راھنمايی و دبيرستان را در مدرسه ھشترودی تبريز
درس خواند و نقاشی ساختمان را به عنوان شغل انتخاب کرد .شاھرخ با
دختر ی که کارگر کارخانه دارو سازی بود ازدواج کرد و اکنون آنھا يک
دختر و يک پسر دارند که ھر دو دانشجو ھستند.
در سال  ١٣٧٢شاھرخ را ھمراه با  ١٦نفر که ھمگی نقاش ساختمان
بودند به اتھام فعاليت غير علنی در سنديکای نقاشان دستگير کردند و او
 ١٨ماه زندانی شد .پس از آزادی او ھمچنان در پاتوق ھای مختلف نقاشان
مانند ميدان امام حسين  ،منوچھری و ...با ديگر کارگران و دوستانش
ارتباط کاری بسيار صميمانه ای داشت  .آنھا تالش داشتند از طريق اين
ارتباطات سنديکای نقاشان را احيا کنند.
در سال  ١٣٨٤آن ھا موفق شدند ھيئت موسس سنديکای نقاشان را تشکيل
دھند ھر چند سرکوب ھای مداوم و شديد اجازه تشکيل سنديکا را نداد ولی
آنھا با فعاليت مستمر و گروھی تحت نام ھيئت موسس کارھای بسياری
انجام دادند از جمله در جھت جمع آوری امضا و فعاليت برای کسب بيمه تامين اجتماعی و بيمه بيکاری
برای نقاشان و حمايت و ھمکاری با ديگر تشکل ھای کارگری.
شاھرخ در سال  ١٣٨٥ھمزمان با فعاليت خود در ھيئت موسس سنديکای نقاشان ھمکاری با کميته پيگيری
برای ايجاد تشکل ھای کارگری را شروع کرد و ھمچنين در شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری
نيز فعال بود.
شاھرخ زمانی بار ديگر در  ١۴خرداد  ۴ ) ١٣٩٠ژوئن  (٢٠١١دستگير و به اتھام "تبليغ عليه نظام و
تشکيل دسته سوسياليستی" به  ١١سال زندان محکوم شد .جرم او تالش برای ايجاد تشکل مستقل کارگری و
دفاع از حقوق کارگران است .درمدتی که شاھرخ در زندان بوده مورد شکنجه و آزار بسياری قرار گرفته
است .به گفته خود او:
"بعد از چھل روز شکنجه ھاي روحي و جسمي به زندان مرکزي تبريز تحويل داده شدم .در تمامي اين چھل
روز بازداشت غير قانوني ام در اعتراض به اين اوضاع در اعتصاب غذا بودم .بطوري که  ٢٧کيلو وزن
کم کرده ام و "...
زندان تبريز يکي از مخوف ترين زندانھاست و برخورد غير قانوني و غير انساني و جنايتکارانه آن زبانزد
خاص و عام مي باشد .زندانيان سياسي بدون برخورداري از کوچکترين حقوق قانوني تحت نظر اداره
اطالعات مرکزي به بدترين شکل ممکن تحت شکنجه ھاي روحي و جسمي فراوان قرار دارند .بدترين
رفتار انداختن زندانيان عادي به جان زندانيان سياسي مي باشد.
شاھرخ در اداره اطالعات بصورت مستقيم و يا غير مستقيم تھديد به مرگ شده از جمله مسموميت ،قرار
دادن در کنار افراد عادي مبتال به ايدز ،وادار کردن افراد نامتعادل رواني ،جاني و خطرناک به درگيري با
او ،قرار دادن افراد اطالعاتي در پوشش زنداني در کنار او که او را تشويق به فرار کنند تا حين فرار با تير
کشته شود.

