خاطره ای از شفیق چنانی
یادت گرامی همراه شفیق
شفیق چنانی همکار عزیزمان بدلیل کرونا جان سپرد و جگرگوشه و همسر و خانواده و همکارانش را
داغدار کرد .
شفیق در بیشتر اعتصابات حاضر بود و تا آنجا که می شناختم رفیقی شفیق بود .همکار رنجدیده ام دل
همه ما خون است از جان سپردن مظلومانه تو و صدها مثل تو ،هر روز .

مسئول جان تو و قربانیان کرونا کسانی هستند که واکسن و نان و آب و زندگی را از ما دریغ کردند.
کارفرمایان و دولت و مسئولینی که ما را بردگان خود میدانند .
درگذشت همکارمان را به خانواده شفیق چنانی و همکاران عزیز تسلیت میگویم .به احترام شهامت و
همراهی اش با همکاران از این انسان باشرف در اجتماع فردا یاد کنیم .
پیام همکار
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خاطره ای از شفیق چنانی
روزی که از شرکت بیرون اومدیم و تجمع رو بردیم تو بازار هفت تپه شفیق رو دیدم .داشت به یکی از
همکاران میگفت این رای خلع ید کی اجرا میشه...دیگه کی قراره اجرا بشه .خسته شدیم.
خیلی کالفه و ناراحت بود و اون همکارمون به شفیق گفت...تا االن چند سال جنگیدیم دیگه
اخرشه..کمی صبر کن...
شفیق همیشه تو اعتصابات بود .اتفاقا چند وقت که نبود تعجب کردم تا اینکه فهمیدم این چند وقت بیمار
شده و کرونا گرفته تا امروز خبر مرگ شفیق منتشر شد .شفیق تا روزی که توان داشت تو اعتصاب
بود .یادش به خیر .صبر کرد اما نه فقط بشینه تو خونه اعتراض هم کرد .صبرش جواب نداد بلکه
اعتراض ما همین روزا ارزوی شفیق و بقیه دوستان رو براورده کنه...چقدر باید زجر بکشیم؟
پیام همکار
جلیل احمدی بی شرف ...زاده .تو و اون رفقای آشغالت با آمیلی بی وجود و اسدبیگی قاتل شفیق هستید.
بی شرفای ماله کش تا زنده بود التماس کرد حقوقش رو ندادید خودش رو درمون کنه ،حرومزاده ها
االن بعد مرگش حقوقش رو واریز می کنید!
چقدر پست هستید ،چقدر شما بی شرف هستید...
خدایا بچش به دنیا اومد ولی پدرش اونو هیچ وقت ندید

لعنت به این مملکت نفرین شده ،لعنت براین مسئوالن قاتل ،لعنت بر شورای اسالمی ماله کش ،لعنت به
این زندگی...
پیام همکار
تماس با کانال@kargare7tapeh
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انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه

