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 Human rights بشر حقوق

  
  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٧
  

  مرگ شاھرخ زمانی در زندان،
  ! ست اسالمیز جمھوریم کارگر ستياه رژيي سۀگر چھرءافشا

 
،  شاھرخ زمانی ، کارگر زندانی٢٠١۵مبر  سپت١٣ه کشنبروز ي، مطابق گزارشات منتشر شده 

 ت ھایل فعاليبه دلي  بود که ک فعال کارگری، يشاھرخ زمانی.  شھر درگذشتئیدر زندان رجا

 دادگاه ھایر و در بيز دستگي در شھر تبري١٣٩٠ در سال مطالبات کارگری ریگي و پيصنفی

" سکته مغزی" زندانبانان  از سوین کارگر زندانیعلت مرگ اي .  سال زندان محکوم شده بود١١ به  اسالمیجمھوری

 را با که زندانی حاکم است ر انسانیط غي چنان شراي اسالمی جمھوریھای ست که نداند که در زنداناعالم شده، اما کي

ج او را ل برده و به تدري انقطاع به تحلي او را بیر مواجه ساخته، سالمتی تحمل ناپذي و روحی جسمیفشارھای انواع 

 در رنجند ط بھداشتی سالم و نبود شرايھا نه فقط از فقدان غذای ن زندانان در ايزنداني.  دھدب مرگ قرار میدر سراشي

 که در آن قرار داده شده ط نابسامانی شراي وارد شده از طرف زندانبانان و به طور کلیی روحبلکه باتوجه به فشارھای

 در ز به طور مکفی ني و پزشکی است که امکانات درمانیطین در شراي گردند؛ و اي می مختلفی ھایماریاند گرفتار بي

 شدند که  منتشر میر نوشته ھا و مواضعیي اخھای د اشاره کرد که در سالن نکته ھم بايبه اي. ھا قرار ندارد ار آناختي

 ن اساس برخیرون فرستاده است و بر ايھا را از زندان به بي  آن شد که وی نسبت داده شده و ادعا میبه شاھرخ زمانی

  تمام توده ھایبرای، ًن که علت مرگ او واقعا چه بود نظر از اي  اما صرف . کنندمرگ او را مشکوک اعالم می

ت  آگاھند، روشن است که در وضعي اسالمیز جمھوریکارگر ستي م  رژيت ضد خلقیاه و ماھي سيۀ سابق که برمبارزی

م ن رژي ايھای اه چال ست که در سيط وحشتناکیز حاصل شراي قبل از ھر چين، در زنداک زندانی مرگ يکنونی

  اسالمیم جمھوریاه رژي سيۀگر چھرءز افشاش از ھر چيز در زندان بي نيبرقرار است و مرگ ناحق شاھرخ زمانی

 . باشدمی

م که اد آوريبه ي. ھا خواھد بود ن آنًم است و نه مسلما آخري رژيھای اه چالن مرگ در سي نه اوليمرگ شاھرخ زمانی

ت ه داران تحت حماي که سرماي حد و حصری خاطر اعتراض به ظلم و ستم بیًامروز صدھا کارگر گمنام صرفا به

 ھا کارگران مبارز ولی ناي.  برند کنند در زندان به سر میھا اعمال می  بر آن اسالمی جمھوریم ضد کارگریرژي

 کار ن روی که به خصوص از زما شود، کارگران گمنام زندانی ذکر نمیه ایچ نشري ھستند که نامشان در ھيگمنامی

 ھمه ۀفن وظيست که ايد ني ترديجای.  شودھا افزوده می  ھر روز بر تعدادشان در زنداناکار روحانیآمدن دولت ري

م به  رژيھای چال اهشان در سي ن کارگران که روح و جسم ايۀ کارگر است که به دفاع از ھمۀن طبقن راستيامدافع
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 مھم خود به حساب ف انقالبی از وظايکی را يفاع از کارگر زندانی دزند و به طور کلی رود بر خين میج از بيتدري

 .آورند

گر بر اين خواست عميق و قلبی کارگران و يت گفته و بار د تسلي را به خانواده و بازماندگان ویما مرگ شاھرخ زمانی

  : کيد می ورزيمأھای تحت ستم ايران ت خلق

  ! ستيز جمھوری اسالمینابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم و کارگر

 !زنده باد انقالب، زنده باد کمونيسم

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

 ٢٠١۵مبر  سپت١۴ - ١٣٩۴ ]سنبله[ور شھري٢٣

 


