
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٨
 

  پيام واله زمانی،

   به مراسم بزرگداشت رفقای زنده ياد، شاھرخ زمانی، کوروش بخشنده و محمد جراحی

  ٢٠١٧بر و اکت١۴تاريخ  کانادا، به – در تورنتو 

با سالم و درود به شرکت کنندگان و برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت کارگران انقالبی محمد جراحی، کوروش 

 بخشنده و شاھرخ زمانی،

 دستان پرتوان و مبارز شما را با صميم قلب می ، ضمن تشکر و قدر دانی از تالش و کوشش و مبارزات شما عزيزان

نھا بھره ھای آی دارم من سالھای متمادی با شاھرخ و محمد زندگی کردم، از تجربيات و علوم انقالبی فشارم و اعالم م

 من در کار، زندگی و مبارزه بود، تا آخرين لحظاتی ۀموزش دھندآبسياری برده ام، شاھرخ زمانی اولين و بزرگترين 

که   مانند من به او تکيه کرده بوديم، پس از اينانمن و دھھا جوکه زنده بود مانند کوه سر به فلک کشيده ای بود که 

 مصمم و لبخند اميد بخش او ۀ کارگر ما را از شنيدن صدای گرم و اميد بخش شاھرخ محروم کردند، چھرۀدشمنان طبق

 . زندگی کمکم کرده و راه را نشانم داده است ۀدر لحظه به لحظ

رخ شناختم، او يکی از صميمی ترين ھمرزمان ما بود، ھميشه محمد جراحی کارگر انقالبی و فداکار را از طريق شاھ

 مضاعف به مبارزان راه آزادی و انقالب می داد، حتی در زمانی ۀ طبقاتی توان و روحيۀحضور محمد در جھت مبارز

شد، که بيماری سرطان امانش را بريده بود و ھر روز بيشتر بر او چيره می شد و در مقابل چشمانم ذره ، ذره آب می 

بزرگی او ھرگز خدشه ای بر نداشت، حاال که محمد از ميان ما رفته است ، مصمم تر شده ايم که راه شاھرخ ، کوروش 

 ۀ طبقاتی را با پيروزی طبقۀو محمد و ديگر کارگران انقالبی را با اميد و توان بيشتر و متحدانه طی کرده ، مبارز

 .کارگران انقالبی به سرانجام برسانيمکارگر يعنی با رسيدن به اھداف واالی 

 گسترده تر ديدم ۀرا من پس از مرگ او شناختم ، ضمن افزايش خشم طبقاتی و ايمان به مبارز) کوروش(نادر بخشنده 

ی در اطراف ما حضور دارند مبارزه می کنند اما ما ھنوز نتوانستيم پيوند و ھمبستگی اصولی و ئچه انسانھای واال

ر قرار کرده با ھم دست به دست بدھيم ، بدون شک ضرورت تاريخی و رسالت و ھدف عاجل و آتی طبقاتی با ھم ب

 کارگر رسيدن به اتحاد اصولی در سطوح تشکلھای سراسری صنفی و سياسی طبقاتی کارگران است که ۀن طبقفعاال

 ۀ دستيابی در آيندۀنشان دھندالبته با توجه به شرايط عينی و اعتراضات گسترده از جھت کمی و کيفی در سطح کشور 

 . نزديک به اھداف فوق است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

عزيزان اميدوارم ھر چه زودتر به اھداف واالی کوروش ، محمد و شاھرخ دست بيابيم ، اما به خاطر داشته باشيم دست 

 فداکاری مند و سازمان يافته ، با سبک کار اصولی ھمراه جسارت ، آگاھی وه يابی به اھداف فوق نيازمند مبارزات نقش

ممکن ... بسياری است که با الگو قرار دادن کارگران انقالبی مانند شاھرخ زمانی ، محمد جراحی و کوروش بخشنده و 

 .خواھند شد

 کارگر ۀن و مبارزان طبق خود ضمن تشکر و قدر دانی از تالش و کوشش شما عزيزان از تمامی فعاالۀمن به نوب

عمرانی و عبدی ھا باشيم و از خواسته ھای به حق  بھشتی، مان رضا شھابی،مصرانه می خواھم صدای ياران در بند

 .اين عزيزان دفاع کنيم

 .درود بر محمد جراحی ، درود بر شاھرخ زمانی ، درود بر کوروش بخشنده

 .يادشان گرامی راھشان پر رھرو باد

 واله زمانی 

 ١٣٩۶ ]ميزان[مھر ماه٢١

 

 


