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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
 پيامهای تسليت به مناسبت در گذشت خسرو جهانشاهی

   ١٣٨٧مرداد سه شنبه                                                                                       مجموعه                    
                                                              

  نقاشان درگذشتیكاين سندي از موسسیخسرو جهانشاه
 لي خود به دل در منزلی سالگ٧١ نقاشان در سن یکاي سندني از موسسیخسرو جهانشاه

. در گذشتی قلبستيا   

 ی سالگ١٤ خود را از سن ی اجتماعی هاتي باشد وفعالی م١٣١٦ متولد ی چهانشاهخسرو

. تجربه کردیتي امنني بازداشت خود را توسط مامورني سن اولنيشروع کرده و در هم   

 در سال یعني بازداشت شد و بعد از انقالب ی کارگری هاتي فعاللي به دل١٣۵٧ تا سال یو

 غي دری کوششچي از ه١٣٦٠ کرد و تا سال ی مستقل نقاشان را راه اندازیکاي کارگران نقاش سندیبا همکار١٣۵٨

 مستمر داشت تي فعالی اجتماعیدب ایانجکمن ها نامبرده که خود شاعربود درکاهايکار متوقف شدن سنداز ،نکرد بعد از

. را داشتندی مستمری همکارشانينام برد که ا صابر را ی توان انجمن ادبی مشهور میانجمن هااز   

 نقاشان آغاز کرد و تا لحظه یکاي سنديی بازگشای خود را براتي از کارگران نقاش قعالی به همراه تعداد١٣٨٤ سال در

.دي نورزغي دری جامعه کارگری برای خدمتچيمرگ از ه  

. کردمي تسلني جان به جان آفرشيزل مسکون در من١۵/۵/١٣٨٧ خيشنبه تار٣ روز قهي دق٢٢٫٣٠ در ساعت نامبرده   

داري شاد و راهش پاروحش  

 در گذشت خسرو جهانشاهی، رييس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات ساختمانی

بنا بر خبرهای رسيده از هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی، کارگر مبارز آقاِی خسرو 

 سال مبارزه برای احقاق حقوق کارگران، در ساعت دو و نيم شِب سه شنبه، ۵٠ا پس از جهانشاهی، رييس اين سنديک

  . ، در بستر بيماری چشم از جهان فرو بست١٣٨٧ مرداد ١۵

هم اينک ياران مبارزاتی و اعضای سنديکای کارگران نقاش و ديگر فعاالن کارگری در حال خاکسپاری اين کارگر 

  .مبارز می باشند

. انشاهی مدت ها بود که از بيماری دستگاه گوارشی رنج برده و اخيرًا تحت عمل جراحی قرار گرفته بودآقای خسرو جه

  .اما، متاسفانه تالش پزشکان و خانواده ی او بی نتيجه مانده و او ديشب دار فانی را وداع گفت

ی کنند که مراسم ختم ايشان در همکاران او در هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی اعالم م

تهران پارس، انتهای خيابان :  بعدازظهر در محل٦ دقيقه تا ساعت ٣٠ و ٤ از ساعت ١٣٨٧ مرداد ١٨روز جمعه، 

  .بياييم و ياد او را گرامی داريم. فاضل شرقی، ميدان رهبر، مسجد باب الحوايج برگزار خواهد شد

ت اين کارگر مبارز را به جامعه کارگری، ياران و خانواده ی محترم در پايان هيئت تحريريه سالم دمکرات در گذش

  .ايشان تسليت گفته و برای بازماندگان ايشان آرزوی صبر و شکيبايی دارد
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 سال فعاليت خستگی ناپذير او با تلفن تماس هيئت بازگشايی ۵٠برای اعالم همدردی و آشنايی باشخصيت مبارز و تاريخ 

  . آقای شاهرخ زمانی تماس بگيريد٠٩١٢١٤٩١١٤٨و تزئينات ساختمانی سنديکای کارگران نقاش 

  سالم دمکرات

  ١٣٨٧ مرداد ١٦
  

  پيام تسليت سنديکای کارگران

 شرکت واحد به مناسبت درگذشت خسرو جهانشاهی
  تسليت

 جامعه کارگری در سوگ يکی از فعالين مبارز ١۵/۵/١٣٨٧روز سه شنبه 

  سنديکايی نشست

 آقای خسروجهانشاهی از کارگران مبارز سنديکايی و ١۵/۵/١٣٨٧ثر به اطالع می رسانيم در تاريخبا کمال تاسف و تا

  . سالگی دار فانی را وداع گفت٧١عضو سنديکای کارگران نقاش در سن 

 سالگی فعاليت اجتماعی خود را شروع کرد و در همين سن اولين بازداشت ١٤ در سن ١٣١٦خسرو جهانشاهی متولد 

 چندين مورد دستگيری به خاطر فعاليت های کارگری را در پرونده خود به ثبت رساند ١٣۵٧مود و تا سال را تجربه ن

ايشان بعد از پيروزی انقالب به همراه تعدادی از کارگران نقاش سنديکای کارگران نقاش را در جهت دفاع از حقوق 

 بدون هيچگونه مجوزی اين سنديکا از کار باز ماند خسرو ١٣٦٠صنفی اين قشر زحمت کش داير نمودند و در سال 

 به ١٣٨٤جهانشاهی در انجمن های ادبی و اجتماعی از جمله انجمن ادبی صابر حضوری فعال داشت تا اينکه در سال 

همراه همکارانش در جهت احيای سنديکای کارگران نقاش فعاليت سنديکايی خود را شروع کرد و تا آخرين لحظه از 

 سه شنبه دقيقه روز٣٠٫٢٢ا اينکه در ساعت راه خود که همانا دفاع از حقوق صنفی کارگران بود کنار نکشيد ت

  .ونيش جان به جان آفرين تسليم کرد  به دليل عارضه قلبی در منزل مسک١٣٨٧/١۵/۵

 و همه جهانشاهیروسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصيبت وارده را به خانواده محترم خس

  .کارگران عدالت خواه و حق طلب ايران و جهان تسليت می گويد

  روحش شاد و اميدش پايدار

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١۶/۵/١٣٨٧  
  

   درگذشت خسرو جهانشاهیی  آانون مدافعان حقوق آارگر دربارهی هياطالع
 

 آارگران نقاش و از اعضاء مؤسس یكاي سنديیئت بازگشاي، عضو هيیكاي آارگر نقاش و فعال سندیخسرو جهانشاه

 تا ی سالگ٧٠ ی  بود آه در آستانهیك فعال آارگرياو .  در گذشتی قلبی مدافعان حقوق آارگر بر اثر سكتهآانون 

 تشكل و گرفتن حق آنان ی احقاق حقوق آارگران دست برنداشت و تمام توان خود را برای برا تي آخر از فعالیروزها
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  .به آار بست

ت گفته و با يتسل   فعاالن آارگری به خصوص آارگران نقاشی  همه او وی ن آارگر فعال را به خانوادهيما درگذشت ا

  .ميده ی احقاق حقوق آارگران ادامه میانش را براي پای او، تالش بی اد و خاطرهيداشتن  زنده نگاه

  آانون مدافعان حقوق آارگر

  ١٣٨٧چهارشنبه شانزدهم مرداد 

  "پيام تسليت" 

و  ن نقاشازاعضای هيئت بازگشايی سنديکای کارگرااهی فعال کارگری وقای خسروجهانشا کمال تأسف با خبر شديم، آب

  .به علت ايست قلبی درگذشته است١٤/۵/١٣٨٧ناپذير، نيمه شب دوشنبهها فعاليت خستگی ازسال تزئينات ساختمان، پس

ديکای کارگران ما اعضای کميته ی هماهنگی فقدان اين فعال کارگری را به خانواده ی محترم ايشان، هيئت بازگشايی سن

  .نقاش و تزئينات ساختمان و فعالين جنبش کارگری صميمانه تسليت می گوييم

  .يادش گرامی و راهش پر رهرو باد

  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

١٧/۵/١٣٨٧  

 در گذشت خسرو جهانشاهی، رييس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات ساختمانی
  ودروتسليت کارگران خ

  دوستان و همکاران گرامی

بنا بر خبرهای رسيده از هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی، کارگر مبارز آقاِی خسرو 

 سال مبارزه برای احقاق حقوق کارگران، در ساعت دو و نيم شِب سه شنبه، ۵٠جهانشاهی، رييس اين سنديکا پس از 

  .ماری چشم از جهان فرو بست ، در بستر بي١٣٨٧ مرداد ١۵

ما کارگران ايران خودرو ضمن اعالم همدردی با تمام کارگران زحمتکش نقاش در گذشت اين کارگر مبارز را به 

در  جامعه کارگری، ياران و خانواده ی محترم ايشان تسليت گفته و برای بازماندگان ايشان آرزوی صبروشکيبايی داريم

 کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی اعالم می کنند که مراسم ختم ايشان در روز جمعه،  هيئت بازگشايی سنديکای ضمن

تهران پارس، انتهای خيابان فاضل شرقی، :  بعدازظهر در محل٦ دقيقه تا ساعت ٣٠ و ٤ از ساعت ١٣٨٧ مرداد ١٨

  .بياييم و ياد او را گرامی داريم. ميدان رهبر، مسجد باب الحوايج برگزار خواهد شد

 سال فعاليت خستگی ناپذير او با تلفن تماس هيئت بازگشايی ۵٠برای اعالم همدردی و آشنايی باشخصيت مبارز و تاريخ 

   . آقای شاهرخ زمانی تماس بگيريد٠٩١٢١٤٩١١٤٨سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی 

  کارگران خودرو

  آارآو ١٣٨٧چهارشنبه شانزدهم مرداد 
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!کارگر مبارز، خسرو جهانشاهی از ميان ما رفت  
 

ايست قلبی  به علت ١۴/۵/١٣٨٧دوشنبه   سال سابقه ی مبارزاتی روز۵٠بيش از فعال کارگری، با  جهانشاهی خسرو 

فقدان خسرو .  ترک کردرا  سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی هيئت بازگشايی جمع صميمی همکارانش در

اين جنبش با درگذشت اين فعال صادق، يکی از عناصر . جنبش کارگری ايران ضايعه ای بزرگ استجهانشاهی برای 

.مجرب و راديکال خود را از دست داد  

هيئت بازگشايی سنديکای کارگران  همکارانش در خانواده محترم ايشان،بدين وسيله ما درگذشت اين فعال کارگری را به

.نقاش و فعالين جنبش کارگری تسليت می گوييم  

 

 
 شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری

١٩/۵/١٣٨٧  

www.shorayehamkar.net 

shorayehamkari@gmail.com 

 
تشکل های آزاد کارگریکميته ی پيگيری ايجاد   

 کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

 کميته ی دفاع از محمود صالحی

 شورای زنان

 جمعی از فعالين کارگری

 

  


