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  ! بودماشاھرخ زمانی 
متکشان  حق کارگران و زحه و شرکاء بر مسند قدرت نشانده نشد تا مطالبات بامريکارژيم اسالمی دست ساز امپرياليسم 

آمده بود تا مانند رژيم ھمتايش رژيم شاه قاتل، ھر حقی را ناحق کند و سودش را به جيب . مين کندأرا برای آنان ت

که از منافع ستمگران ) تمام دين ھا( آمده بود تا با فريبکاری و با اھرم دين. زالوھای داخلی و خارجی سرازير کند

 زخمی امريکاامپرياليسم . جامعه ھر صدای حق طلبی را در سينه خفه کندمين رفاه اکثريت أجای ته کند ب حمايت می

 خلق و مجاھدين خلق و ساير نيروھای انقالبی و استقالل طلب ضد امپرياليسم ئی کاری که چريکھای فداۀشده از ضرب

 ،خ پرتاب کرده بودند شان زده بودند و تاج و تخت شاه را به مستراح تاريۀ نوکر دست به سين،به تخت و تاج ننگين شاه

 به ايران آورد تا سرکوب کند ھر ، سی آی ای در زير درخت سيب نوفل لوشاتو بودۀنوکری که دست پروردرا خمينی 

   .را نداشت رصت انجام آنفآنچه را که شاه قاتل 

 پيشبرد اھداف ُسرمايه داری اخالق شناس نيست، بلکه مبلغ و مروج کثيف ترين شيوه ھای غير اخالقی در جامعه برای

شناسد آنچه می شناسد سود  خواھر و مادر و زن و برادر و دوست و رفيق نمی وجدان و شرافت،.  خود استۀسودجويان

   .است

 راکفلر، جان دی راکفلر در صدمين سالروز تولد خون آشامی اش در بيست ۀچندی پيش يکی از اين زالوھای جھانی، نو

خاطر کارھای غيراخالقی اذيت ه ھرگز وجدان خود را ب:  گفته  بود ، کرده بوداندرزی که برای سود جويان نشخوار

خدا پول را به "  :گويد که می" الھی بودن سرمايه داری خونخوار است "ۀ قصار ديگرش که گواھی دھندۀو جمل." نکنيد

   ."کنم اينکه چطور پول ساز شوی يک موھبت الھی است من فکر می. من داد

بگيرد و بگويد اين ، باشد که چاه ھای نفت دنيا اکثر آن به نام خاندان او میرا  اين ھيوالی خونخوار ۀحاال ھر کس يق

دسترنج کارگران و زحمتکشان است، اين منافع طبيعی سرزمين ھای ديگر است که تو آنھا را دزديده ای خالف خدا 

ھمان خدای !  که  پول را خدا به او داده است جان دی راکفلر اين استۀحرف زده است چون بر اساس تفکر فريبکاران

  . ستمديده ساختندۀ ستمگر برای ترساندن طبقۀدورغينی که ھمين دزدھا و غارتگرھا و جانيان يعنی طبق

. رژيم خمينی نوکر راکفلرھا و ريچارد برانسون ھا از ھمان روز اول گفت اين رژيم الھی است و ھمه چيز آن ھم الھی

يعنی آنچه که راکفلر خونخوار گفته ! ئیيم بگويد عليه خدای ظالم و جبار است و قتل آن واجب کفاھر کسی ھم عليه رژ

  .  در آوردءبود خمينی در ايران مو به مو با اھرم الھی به اجرا

راکفلرھای جنايتکار و دزد دسترنج کارگران جھان در جامعه در جلوی چشم من و شما و يا پشت دوربين ھای 

 خود پلتفرم ھای سياست ھای جنايت گرانه را به نوکرھايشان ۀشدت محافظه شده ستند بلکه در قصرھای بتلويزيونی ني
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کنند و اين نوکرھا ھا ھم به نوکران دست دوم راکفلرھا يعنی امثال  ديکته می... امثال اوباما و کامرون و مرکل و 

کنند تا ھر چه بيشتر منافع طبيعی و انسانی  ُسردمداران آدم کش در رژيم اسالمی سياست ھای سرکوبگرانه را ديکته می

   .را به غارت برند

ف از جمله  رشد تکنولوژی و انشتار ن سرمايه داری و آزادی طلبی به داليل مختلااز طرفی شيوه ھای کشتار مخالف

ن سياسی در جای جای جھان يا ر کرده است، فعااليياخبار توسط توده ھای مردم از طريق رسانه ھای اجتماعی تغ

که در  کند، يا آن عنوان بيمار روانی به آسايشگاه ھای روانی معرفی میه ليس آنان را بوپ** يا *خودکشی ميشوند 

ن سياسی را زندانی ه ھيچ در و پيکر و قانونی که از ستمديدگان حمايت کند وجود ندارد فعاال مثل ايران کئیکشورھا

   .کنند بر اثر فالن بيماری درگذشت يا اعالم می." شوند سکته داده می"کنند و بعد از آنھم در زندان  می

لبد شکافی کند؟ مگر پيکر صمد در کدام زمان در ايران پزشک قانونی يا يک مرجع مستقل وجود داشته تا جسد را کا

 نمی آمد که امروز پيکر ءُ آدم کش او به اجرافی شد که اوامر شاه قاتل و ساواک کالبد شکایبھرنگی در پزشک قانوني

 حق شان به ۀخاطر مطالبه شاھرخ زمانی کالبد شکافی شود؟ از ھمه مھمتر وقتی که کارگر و دانشجو و زحمتکش را ب

کنند به معنای آماده  زيکی و روانی بر او وارد میدھند و شکنجه ھای ف در چھار ديواری قرار میبند می کشند و او را 

   کردن زندانی برای مشکالت بعدی نيست؟

چرا ھر چه زحمتکش . کند؟ تا يک زالوی کثيف و فاسد کمتر شود چرا پسر رفسنجانی خونخوار در زندان سکته نمی

شود؟ چرا ميرحسين  َست سر به نيست و کشته و سکته زده و خودکشی میو روشنفکر و نويسنده و آزاديخواه ا

 شصت و کروبی ھمقطار او و دختر رفسنجانی زالو را نمی ۀن قتل عام زندانيان سياسی دھموسوی يکی از عامال

رگر و  کاۀنبودند؟ چطور است که فقط مرگ سراغ طبق"  امنيت ملیۀبر ھم زنند"ُکشند؟ مگر به قول خودشان آنھا ھم 

   شوند؟ رود؟ و بورژوازی فاسد و طرفدارانش از مجازات مرگ مستثنی می زحمتکش و آزاديخواھان می

" من"شاھرخ زمانی کارگری از تبار سروھای ايستاده ای بود که سر در مقابل رژيم خونخوار خمينی خم نکرد، او 

او در پی متشکل . کرد  کارگر دفاع میۀنافع طبقاو از م. کرد  کارگر فکر میۀ او به منافع طبق!شاھرخ ما بود! نبود

شاھرخ زمانی با .   کارگر بودۀ خود برای پيشبرد اھداف واالی طبقۀدھی طبقاو در پی سازمان!  خود بودۀکردن طبق

به ھمين علت است که شاھرخ زمانی ھمچون ساير سروھای مقاوم در قلب .  ستمگر سر سوزنی سازش نداشتۀطبق

. به راستی که شاھرخ شاگرد صمد بھرنگی اين بار و رفيق کارگران و زحمتکشان بود.  داردیه جاتوده ھای ستمديد

داد شاھرخ  شاگردی که درسھايش را بسيار خوب آموخته بود طوری که در مراسم خاکسپاری اش جمعيت شعار می

   .معلم ماست راه شاھرخ راه ماست

  . رو و يادش ھمواره گرامی بادراھش پر.  مرگ شاھرخ زمانی او را جاودانه ساخت
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