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   حمايت از شاھرخ زمانیۀکميت

  ٢٠١٧ جنوری ٠٩
  

 ١۴۵ ۀبياني

 ن کارگری ، معلمان و دانشجويان انقالبيون ، فعاالۀشدار به خانوادوھ
 .از مھدی پناھی دوری کنيد

  

 شھر می گذرد و اين نيز نه ئی، کارگر سوسياليست انقالبی، در زندان رجاشاھرخ زمانیبيش از يک سال از قتل عمد 

 نزديک به چھار دھه حاکميت خون و کشتار جمھوری ۀآخرين، بلکه تنھا يکی ديگر از انبوه جناياتی بود که به کارنام

 .اسالمی ايران اضافه شد

المی، کشته شدن شاھرخ زمانی نتوانست جنايتی پيش پاافتاده وانمود شود که بی سر و  جمھوری اسۀاما خالف خواست

عکس از اين پس چھره و ه بلکه ب. مرگ رفيق شاھرخ، پايان او نبود.  ديگر جنايت ھا رخ می دھدۀصدا در حاشي

افزايش روزافزون .  شدفعاليت ھای شاھرخ به کارگران، معلمان و دانشجويان وجوانان و زنان مبارز بسياری معرفی

اين محبوبيت انقالبی و تأثيرگذاری فعاليت ھای شاھرخ تا دم مرگ باعث شده است که جمھوری اسالمی احساس خطر 

  . وزارت اطالعات برای مھار و بی اثر کردن اين روند انقالبی آغاز شده استۀاز اين جا به بعد است که پروژ. کند

از برج سازان شھر تھران و دالالن (موران وزارت اطالعات و سپاه پاسداران أم ھمکار و شريک تجاری مھدی پناھی

 وزارت ۀ، مھره ای است برای اجرای دومين پروژ)صادرات نفت به روسيه با مشارکت چھره ھای اطالعاتی و سپاھی

   .زيکی اوشاھرخ پس از حذف ف انقالبی ۀاطالعات برای تخريب چھر

 تھديد و ارعاب از برگزاری مراسم ھای بزرگداشت شاھرخ زمانی جلوگيری و در مھدی پناھی که پيش از اين با

ل شده و فرمايشی را جايگزين کرد، طی ماه ھای گذشته مشغول به تخريب ھدفمند شاھرخ وعوض چندين مراسم کنتر

 وزارت موريت محوله اش را از طرفأ شاھرخ زمانی از يک سو مۀمھدی پناھی با تخريب وجھ. زمانی بوده است

موران  پاداش خوش أاطالعات انجام می دھد و از سوی ديگر به عنوان يک کارفرما، سرمايه دار و شريک تجاری م

که از ھر جھت در صف طبقاتی مقابل کارگران است، اينک در تالش . خدمتی ھايش را با قراردادھای کالن می گيرد

  .است از در دوستی به درون جنبش کارگری نفوذ کند

.  زمانیۀ اوست برای اعمال نفوذ در ميان خانوادۀ شاھرخ زمانی، برگ برندۀت خويشاوندی مھدی پناھی با خانوادنسب

درست به . ش گفته بود که مھدی پناھی دو بار در گذشته او را لو داده استان و آشنايءشاھرخ در گذشته بارھا به رفقا
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مھدی پناھی در زندان کشته نشده بود، وی لحظه ای جرأت ھمين دليل تا زمانی که شاھرخ ھنوز به دست ھمکاران 

  .زيکی شاھرخ، اين مانع نيز خود به خود حذف شدبا حذف ف. شاھرخ را نداشت ۀنزديک شدن به خانواد

مھدی . بالفاصله پس از قتل شاھرخ، مھدی پناھی ظاھر شد و اين در وھله نخست در پوشش نسبت ھای خويشاوندی بود

از ھر مراسم مستقلی که . ل مراسم سالگرد شاھرخ بازی کردوموريت خود را در مھار و کنترأنقش و مپناھی نخستين  

به دليل محبوبيت شاھرخ نزد جوانان و کارگران پيشرو می توانست به تجمعی افشاگر حکومت اسالمی مبدل شود، با 

موران معرفی شده أ و به مئی ھا شناسادست اندرکاران برنامه ريز مراسم. ھمدستی و کمک مھدی پناھی جلوگيری شد

از برگزاری ھرگونه مراسم مستقل ممانعت شد، . بودند، به طوری که بسياری از دوستان شاھرخ احضار و تھديد شدند

از آن پس با گذشت ھر روز .  نامحسوس مھدی پناھی برگزار شدۀاما در عوض مراسمی نمايشی با دخالت و مشاور

رفقای داخل برای مھار او مجبور شدند حدود دو ماه . استفاده از نام شاھرخ بيشتر شده استنقش او در تخريب و سوء 

ھم اکنون عليه بيش . عکس مصمم تراز پيش شده استه اما مھدی پناھی ب. کار شوند و با او بر خورد کننده پيش دست ب

ز آن ھا نقش مھدی پناھی به وضوح مشاھده  تشکيل شده اند که  در برخی ائیاز دوازده نفر از رفقای شاھرخ پرونده ھا

 .می شود

 ۀموريت ھای ديگر و آيندأاکنون مھدی پناھی به روش ھای مختلف ھم از محبوبيت شاھرخ زمانی برای انجام دادن م

 : شاھرخ می زندۀخود سوء استفاده می کند و ھم در ھرجای ممکن نيز دست به تخريب چھر

 ھا و تخريب ھای نظام مند ئیرفت و آمد مھدی پناھی حضور دارند، در جريان بدگودوستان معتمدی که در محافل    -١

 .مھدی پناھی عليه شاھرخ ھستند

ً مھدی پناھی و برخی از افرادی که به ھر دليلی از او مستقيما خط می گيرند، ھرآن چه را که به شاھرخ تعلق دارد  -٢

و فعاليت ھا و اصول مبارزاتی شاھرخ تا دوستان و رفقای او و تشکل ھای که خود در از اھداف . تخريب می کنند

 .تشکيل آن ھا دخالت و حمايت مادی و معنوی داشت

 خويشاوندی با شاھرخ زمانی و به اعتبار او، به ديدن خانواده ھای مبارزان جان باخته و ۀ مھدی پناھی به بھان-٣

ھمان گونه که در ( خود را بھتر انجام بدھد ۀ در آينده وظايف محولً اعتماد آن ھا، اوالزندانيان سياسی می رود تا با جلب

و ھم اعتماد جلب شده را به سپری ) اولين سالگرد شاھرخ برای مھار مراسم ھا عليه رفقای شاھرخ فعاليت کرده بود

مھدی پناھی در اين . عليه خود مبدل کندبرای  جلو گيری از افشاگری بيشتر عليه جمھوری اسالمی و مقابله با افشاگری 

موران أراه بی شرمانه سعی دارد با پول ھای انباشت شده از طريق استثمار کارگران و رانتخواری و شراکت با م

  .جمھوری اسالمی ، اين خانواده ھا را نيز آلوده کند

 شاھرخ توانست ۀباره به خانواد وزارت اطالعات، با نزديک شدن دوۀ از پيش طراحی شدۀ مھدی پناھی با نقش -۴

 جمھوری اسالمی را کمرنگ کرده واز تالش نۀکاراقتل، نقش جنايت ۀضمن جلوگيری از افشاگری و پيگيری پروند

 و نقشی بود که وزارت ظايف شاھرخ در راستای تحقيق قتل جلو گيری نمايد، اين يکی از مھمترين وۀدوستان و خانواد

 . گذاشته بود مھدی پناھیۀاطالعات به عھد

ن انقالبی جوانی که تاريخ را خوانده يا خاطرات انقالبيون را شنيده اند، می دانند که ساواک چگونه از افراد امبارز

اکنون سپاه و وزارت اطالعات از مھدی پناھی .  و به تور انداختن انقالبيون استفاده می کرده استئیشکسته برای شناسا

 . و سياسی خود ھمين سود را می برندبه عنوان ھمکار و شريک تجاری
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يان و جان باختگان  زندانۀ انقالبيون، خانوادۀول می دانيم تا به خانوادسؤما به عنوان رفقای شاھرخ زمانی خود را م

ن کارگری، معلمان ، دانشجويان و زنان و جوانان مبارز نسبت به مخاطرات اعتراضات، رفقای کمونيست، فعاال

  : شدار بدھيم ومھدی پناھی ھھرگونه ارتباط با 

 شاھرخ عزيز می خواھيم اجازه ندھند مھدی پناھی از اعتبار آن ھا و شاھرخ و اعتبار يکی از کانون ۀ ما از خانواد -١

موريت ھايش را عليه راه و آرمان ھای شاھرخ و ديگر انقالبيون أ سوء استفاده کند و م۶٠ و ۵٠ھای انقالبی دھه ھای 

 شاھرخ مايل به فعاليت در جھت انقالبی ندارد، که البته حق ۀاگر خانواد. تاوان سنگينی خواھد داشتپيش ببرد، اين 

 .طبيعی آنان است، الاقل اجازه ندھند مھدی پناھی از آنان به نفع ضد انقالب بھره برداری کند

ی می خواھيم به مھدی پناھی کاران جمھوری اسالمدست جنايتن زندانی و جان باختگان به  از خانواده ھای فعاال -٢

چرا که او از ھر .  او، به مناسبات آنان وارد شودۀاجازه ندھند با سوء استفاده از نسبت خويشاوندی با شاھرخ و خانواد

سخن و اعتماد شما عليه آرمان ھای افراد انقالبی و عليه اھداف و آرمان ھای شاھرخ زمانی سوء استفاده می کند تا 

 . وزارت اطالعات را عملی سازدۀود باز کند و در آينده نقشه ھای طراحی شد برای خئیجای پا

 مراقب باشند، ًاز کارگران ، دانشجويان، معلمان، زنان و جوانان انقالبی می خواھيم در ھر جا و ھمه حال اکيدا   -٣

ظه می تواند به فعاليت و چرا که داشتن ھر گونه رابطه با مھدی پناھی ھمکار و شريک تجاری وزارت اطالعات ھر لح

 را در اين رابطه آگاه کنيد تا از بيشتر ء رفقاۀاعالم می کنيم شما وظيفه داريد بقي. مبارزه و زندگی شما ضربه بزند

نسبت به پول ھای آلوده ای  که مھدی . عملی شدن نقشه ھای وزارت اطالعات به دست مھدی پناھی جلوگيری کنيد

موران حکومت جمھوری اسالمی و استثمار کارگران  به دست آورده و انباشته أ شراکت با مِپناھی از قبل رانتخواری و

  .گری ھايش استفاده می کند، بايد به طور جدی ھوشيار بودبرای سکوت در برابر تخريبو از آن برای تطميع افراد 

  سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

 پيش به سوی انقالب کارگری

 مايت از شاھرخ زمانی حۀکميت

١٧/١٠/١٣٩۵ 

ن داخل که مھدی پناھی را به خوبی می شناسند در شبکه ھای متن و عکس زير حدود دو ماه پيش از طريق فعاال

 .اجتماعی منتشر شده است

  
 


