
 کشی وبھره ستم و ظلم مقابل در که بود پایانی بی استقامت جرمش شاھرخ
 داشت طبقاتی

 زمانی شاھرخ از حمایت کميتهبيانيه  
 

 و داشت طبقاتی کشی وبھره ستم و ظلم مقابل در که بود پایانی بی استقامت جرمش شاھرخ
   .کرد می افشا طبقاتی دید با را اسالمی جمھوری کاران جنایت اسرار

  

 برخی در است، مرده سکته اثر بر کنند می وانمود کشتند، را زمانی شاھرخ مشکوکی طرز به
 بوده قلبی سکته اند کرده اعالم اخبار برخی در ولی است کرده مغزی سکته گویند می اخبار
 و کارگری فعالين است، شده متورم سرش و بوده خونی او دھان و دستان که حالی در است،
 شاھرخ مرگ علل یا علت تا شود شکافی کالبد خواھند می شاھرخ دوستان و ھا تشکل

 شکافی کالبد خواھند نمی تھدیدھا اثر بر شاید دليلی ھر به او نزدیکان ولی شود مشخص
 کميته عضو و نقاشان سندیکای عضو و کارگری فعال شاھرخ اینکه به توجه با ،بگيرد صورت
 و مبارزه چنين دليل به ھمچنين و بود شده زندانی کارگری مبارزات و فعاليت بدليل و بوده پيگيری

 عضوی بخواھند که است کارگری ھای تشکل و کارگر طبقه حق این است شده کشته استقامت
 سازمانھای و ھا تشکل تمامی از ما راستا این در شود شکافی کالبد شدن کشته از پس آنھا از

 تشکل نظر تحت تا بگذارند فشار تحت را اسالمی جمھوری خواھيم می آزادیخواه و کارگری مبارز
 مبارز فرزند این مرگ واقعی علت ،هشد شکافی کالبد زمانی شاھرخ جسد کارگری جھانی ھای
 عھده به شاھرخ مرگ مسئوليت باشد دليلی ھر به شک بدون و شود مشخص کارگر طبقه

 دارند حق انقالبيون و فعالين تمامی راستا این در است، حاکم کاران جنایت و اسالمی جمھوری
 اقدامات بخواھند ھا تشکل و ھا نھاد از نماینده صورت به زمانی شاھرخ از حمایت کميته جانب از

 دھی سازمان را اعتراضاتی و بدانيد خود آن از عضوی را شاھرخ ھمچنين و آورند عمل به را الزم
  . کنند

 
 بدون شاھرخ شدن کشته نگذارند خواھيم می ایران در موجود کارگری مستقل ھای تشکل از

 شدن کشته ادامه در شاھرخ مرگ بدھد، ادامه را روال این و باشد اسالمی جمھوری برای ھزینه
 کارگری ھای تشکل از ما .است ... و بھشتی ستار آبادی، خير کرمی دگمچی، ، اسانلو افشين
 او راه و کنند تبدیل خود برای مبارزه پرچم یک به را شاھرخ مرگ ممکن طریق ھر از خواھيم می
 ایجاد ،کارگری مستقل ھای تشکل ایجاد بود مشخص او ھای خواسته. بدھند ادامه را

 حکومت قراری بر و ... کارگر طبقه انقالبی سياسی سازمان ایجاد سراسری، فداراسيون
  .کارگران شورایی دمکراتيک

 
 یا را زندانيان بيشتر است نکرده آزاد را کارگری و سياسی زندانی ھيچ اسالمی جمھوری
 غير فوق ھای بيماری اثر بر که است، کرده دچار مختلف بيماریھای به ویا است کشته "مستقيما
 ھای نقشه با بکشد طریق دو این از نتوانسته را زندانی دليلی ھر به اگر و است کشته مستقيم
 طبعيی دیگری چيز یا سکته اثر بر را او مرگ و کشته شکنجه زیر و شتم و ضرب اثر بر یا پنھانی
 شدیدی ھای پارازیت مقابل در حتی و داشت سالمی بدن و نبود بيمار شاھرخ .است داده جلوه
 شد می منتشر دشت گوھر زندان ١٢ سالن اطراف در اسالمی حکومت سران دستور به که

 ایجاد زندان در را شرایطی اسالمی جمھوری کردیم اعالم خود ھای بيانيه در ھا بار ما بود، مقاوم
 گمنام سربازان و زندان مسئولين امروز و دارند، قرار تدریجی مرگ حالت در زندانيان که است کرده

 به براین بنا برسانند تدریجی مرگ به را او و کنند تحمل را شاھرخ مبارزات و مقاومت نتوانستند
  .کشتند زودتر را او مشکوکی طرز

 
 شاھرخ سياسی زندانيان ١٣۶٧ عام قتل سالگرد در کاران جنایت حکومت این اسالمی جمھوری
 تمام با شاھرخ. کشت مشکوک طرز به را کارگر طبقه یيرھا راه و برابری و آزادی راه مبارز زمانی
 دارایی تنھا و کرد تالش کمونيستی جنبش و کارگری جنبش مبارزات ارتقای راه در خود توان



 چون ھم خودش اسالف مانند و کرد کارگر طبقه مبارزات تقدیم راه این در بود جانش که را خودش
 دھه در که انقالبيونی و مبارزان بخصوص و یخ تار طول در شجاع و فداکار ومبارزانی ھا کمونارد
 نزدند، زانو اما شدند عام قتل و ایستادند اسالمی ارتجاع مقابل در راست قامتی با شصت
 تا گرفته امنيتی و سپاھی از اسالمی جمھوری گران شکنجه مختلف انواع مقابل در نيز شاھرخ
 گر اختالس و دزد اسالمی نظام کل و نظامی – روحانی ميلياردرھای مولتی گمنام سربازان
 راه در یگری فروزان مشعل تا کرد فدا را جانش کارگر طبقه آرمانھای راه در و نزد زانو و ایستاد
 . باشد کارگری حکومت قراری بر و مطالباتشان به کارگران یابی دست

  

 به را ضایعه این و دانيم می انقالبی جنبش و کارگری جنبش برای ای ضایعه را شاھرخ مرگ
 : داریم می اعالم و گویيم می تسليت جھان و ایران انقالبيون و کارگران

  

 می و باشيم سربلند تو چون خواھيم می ھمه ما انعزیزم شاھرخ ، فداکار و شجاع شاھرخ
 . بدھيم ادامه نکردید دریغ خود جان از که را رفقایت و تو راه خواھيم

  

 ای گسترده ھای مراسم خواھيم می خارج و داخل انقالبی و کارگری فعالين و ھا تشکل از ما
  . کنند برگزار اسالمی جمھوری کاران جنایت افشای و شاھرخ داشت گرامی برای

 

 .کنند فعاليت شاھرخ شکافی کالبد برای خواھيم می کارگران جھانی ھای تشکل از ما

 
 کارگران سراسری فدراسيون ایجاد بسوی پيش

  
  زمانی شاھرخ از حمایت کميته
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