
 تبديل بود پيشتازش او كه كارگري همبستگي و اتحاد براي پرچمي به را زماني شاهرخ مرگ ما

 كرد خواهيم

  
  

 زندان در همگان ناباوري و حيرت و بهت كمال در ايران كارگري جنبش جسور و ناپذير خستگي مبارز زماني، شاهرخ

 مسئوليت ما نظر از كنند اعالم چه هر رسمي مقامات را شاهرخ مرگ علت .بست فرو جهان از چشم دشت گوهر

 مبارزه و يابي تشكل حق كارگران، ما بر شرايط وارترين برده تحميل با كه است كساني عهده بر تماما آن مستقيم

 هازندان گوشه به را زماني شاهرخ همچون بزرگي و شريف هايانسان و كرده سلب ما از نيز را بهتر زندگي يك براي

 .اند افكنده

  

 شرايط تحت نه و زنداني يك باختن جان اولين نه بيماري، پيشينه هيچ بدون زندان كنج در شاهرخ دهندهتكان مرگ

 نظر به مشكوك منصفي انسان هر نظر از شاهرخ ناگهاني مرگ چه اگر .بود خواهد آن آخرين كشور، زندانهاي موجود

 هزار به سياسي زندانيان و كارگري فعالين براي بويژه كشور هايزندان شرايط نيز، ترديدهايي چنين بدون اما رسد مي

 نامناسب نگهداري شيوه بهداشت، نبود و پزشكي رسيدگي عدم نامناسب، غذاي تا گرفته پارازيت پخش از دليل يك و

 .است آور مرگ كافي اندازه به رواني و روحي فشارهاي انواع اعمال و

  

 اختالس نه بود، منصب صاحب نه او .بود نشده مرتكب هايش اي طبقه هم حقوق از دفاع جز جرمي هيچ زماني شاهرخ

 اعضاي از نقاش، كارگر يك او .بود غارتگران و دزدان شريك نه و بود زده كسي به اي لطمه كوچكترين نه بود، كرده

 عضو و نقاش كارگران سنديكاي بازگشائي هيات عضو كارگري، تشكلهاي ايجاد پيگيري كميته نمايندگان شوراي

 1390 سال ماه خرداد در كه بود سنديكا اين معنوي گذاران بنيان از و البرز استان نقاش كارگران سنديكاي افتخاري

 همچون بزرگي و جسور انسان براي زندان اما .شد افكنده زندان به كارگران حقوق احقاق براي مبارزاتش دليل به

 از يكي در هايش نفس آخرين تا زندان، دوران سال  5به نزديك طول در او .نبود طلبي حق و مبارزه پايان شاهرخ،

 نه دادگاه، نه زندان، ديوارهاي نه .نايستاد باز طلبي حق و مبارزه از اي لحظه گوهردشت، زندان نفره دو هايسلول

 او .نشدند شاهرخ هايلب بر سكوت مهر زدن به قادر زندانبانان و امنيتي مامورين سوي از فشار اعمال نه و سركوب

 خالصي براي ايران كارگر طبقه جوئيمبارزه و مقاومت مظهر نظيرش بي صالبت و جسارت با نمائي،بزرگ اي ذره بدون

 .بود استثمار و ستم از

  

 اين ما .است ناپذير جبران و سنگين اي ضايعه ايران كارگري جنبش براي و اش خانواده يارانش، براي شاهرخ مرگ

 و گوئيممي تسليت صميمانه كشور سراسر در كارگران عموم و شاهرخ ياران بندان، هم خانواده، به را بزرگ ضايعه
 درد اين گداز و سوز در ما اما است جانكاهي درد عزيز شاهرخ دادن دست از اگرچه داريممي اعالم وسيله بدين

 او كه كارگري همبستگي و اتحاد براي پرچمي به را شاهرخ مرگ و گرفت نخواهيم بغل در غم زانوي جانكاه،



 .كرد خواهيم تبديل بود پيشتازش

  

 زماني شاهرخ بر درود – كارگري همبستگي و اتحاد باد زنده

  

  

  

   الفبا حروف ترتيب به کننده امضا تشکلھای اسامی

 ایران کارگران آزاد اتحادیه - ١
 تپه ھفت نيشکر کارگران سندیکای - ٢
 البرز استان نقاش کارگران سندیکای - ٣
 کارگر حقوق مدافعان کانون - ۴
 کارگری تشکلھای ایجاد پيگيری کميته - ۵
 کارگری تشکلھای ایجاد به کمک برای ھماھنگی کميته - ۶
 تھران نقاش کارگران سندیکای بازگشائی ھيات - ٧

 

 


