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بر پرونده  یجنایت دیگر از حرکت باز ایستاد و کارگر کمونیست شاهرخ زمانی قلب   5132سپتامبر  31نبه صبح روز یکش 

 حال گذران  دررجائی شهر شکنجه گاه  درزندانی سیاسی شاهرخ زمانی، . رژیم سرمایه داری اسالمی ایران افزوده شد 

برای مسمومیت و  ،ه بودندتهدید به مرگ کردرا مستقیما  او بارها  رژیم شکنجه گران  . خود به سر می برد بس  پنجمین سال ح

او را  .ایدز و جنایتکاران خطر ناک قرار دادندمعتاد و مبتال به  او را در بند زندانیان ،خطر ناکالوده کردن او به بیماری های 

با اعتصاب چند بار هربار از زندانی به زندان دیگر تبعید کردند تا او امکان مالقات با خانواده خود را نداشته باشد، اما او 

جنایتکاران سرمایه به اهداف شوم خود  منجااسر . نموده عقب نشینی طوالنی مدت خود شکنجه گراران را  وادار بهای غذای

ر و افتخار آفرین او ر محرم کردند و به زندگی پرشویرسیدند و طبقه کارگر ایران را از رهبری شایسته و توانا و سازش ناپذ

کارگری و اقدام برای تشکیل اتحادیه مستقل  جمع های سوسیالیستی و فعالیتهایرفیق شاهرخ به اتهام تشکیل . پایان دادند

در جهت  گویای اهمیت فعالیت او محکومیت این چنین سنگین خود بیان   ،سال زندان شد 33محکوم به  ...و  کارگران نقاش

در  زمانی جانباختن شاهرخ بدون شک  .مبارزین و فعالین کارگری است و نفرت طبقاتی حاکمان سرمایه از منافع کارگران 

 . سیاسی است و مسئولیت آن با رژیم اسالمی است  قتلیک  که باشد   یزندان به هر دلیل

گرامی میداریم و  و خارج کشور به همراه جنبش کارگری و کمونیستی در داخل نی راشاهرخ زمابا برنامه های مختلف یاد ما 

 .به جنایت رژیم بر علیه این فعال کارگری اعتراض میکنیم

 .سپتامبر شرکت کنند 31رانیان دعوت میکنیم تا در تظاهرات روز شنبه از همه ای

 زنده باد شاهرخ زمانی

 مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسم

 کارگر کمونیست شاهرخ زمانی کمیته برگزاری گرامیداشت


