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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ فبروری ٢٠
  

 :نامه به 

 احزاب و سازمانھای مارکسيست لنينيست برادر ، سازمانھای دمکراتيک و مترقی، سازمانھای کارگری و مردم 

  واه جھانآزاديخ

  

  رژيم جمھوری اسالمی ايران را برای تالش به بازگرداندن
  ! محکوم کنيد ، رضا شھابی به زندان

 

  رفقای گرامی ، 

رانی تھران نديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس سۀت مديرأمقامات جمھوری اسالمی ايران به رضا شھابی ، عضو ھي

خاطر ه  ب٢٠١٠ جونرضا شھابی در . ولين زندان اوين معرفی نمايدؤو حومه ، فشار وارد آورده  که خود را به مس

" تبليغ عليه نظام"   رضا شھابی را به ٢٠١٢ اپريلدادگاه انقالب جمھوری اسالمی  در .  فعاليت سنديکائی دسنگير شد

يت سنديکائی  سال  ممنوعيت از ھر نوع فعال۵ سال زندان و ۶متھم کرد و او را به "  رفتار مغاير امنيت ملی"و 

  . محکوم نمود

مورين زندان با او با رفتاری  غير أم. گيرد  رضا شھابی در خالل دستگيری و بازجوئی  مورد ضرب و شتم قرار می

 سالمتی رضا شھابی رو هنتيجدر . کنند سانی  وخشن داشته اند و برای چندين ماه  او را در سلول انفرادی محبوس مینا

با وجودی که معاينات پزشکی . شود ار درد شديد گردن و کمر شده ودست و پايش کم حس میوخامت نھاده و او دچه ب

 معالجه در خارج از ۀدھند که رضا شھابی بايد مورد جراحی نخاع قرار گيرد ولی مقامات زندان به او اجاز نشان می

انيان سياسی چنين بار دست به ن کارگری در بند و زندرضا شھابی عليه بدرفتاری با فعاال.  دھند زندان را نمی
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 مجبور به ٢٠١٣ جنوریفشارھای داخلی و بين المللی ،  دادستان رژيم جمھوری اسالمی را در. زند اعتصاب غدا می

 به ٢٠١٣ اپريلکند ولی وی را در عرض مدت کوتاھی پس از عمل جراحی در  دادن مرخصی پزشکی به او می

 مدت ٢٠١۵او در ماه مه . برد عمل جراحی از درد کمر و گردن رنج میرضا شھابی پس از . گردانند زندان برمی

  . کند  خود را تمام میۀمحکوميت تقليل يافت

که سه ماه مرخصی پزشکی مورد موافقت نبوده است در تالش  دادستانی رژيم جمھوری اسالمی با ادعای اين

 . بازگرداندن رضا شھابی به زندان است

   ،ءرفقا

اين رژيم  پايان زندگی .  در ھراس استً جمھوری اسالمی از ايجاد تشکلھای مستقل کارگری شديدارژيم سرمايه داری

 کارگر و مردم می بيند و بنابراين سعی دارد ھرکوششی در جھت ايجاد تشکلھای ۀزالوئی اش را در اتحاد طبق

اما . دستگير کند" توطئه عليه امنيت ملی"ن کارگری را با اتھام دمکراتيک و مستقل کارگری را خفه کرده  و فعاال

ن  توسط رژيم شاه  فعاالۀمبارزه برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری در ايران تاريخی طوالنی دارد ، دستگيری و شکنج

با تشديد مبارزه ، کارگران مطالبات خود را به رژيم . و جمھوری اسالمی نتوانسته است اين مبارزه را متوقف کند

  . کنند می تحميل میجمھوری اسال

ن دستگيری ، بد رفتاری ، فشار، تھديد ، شکنجه ، و به زندان کشيدن  رضا شھابی و  فعاال) توفان(حزب کار ايران 

ما احزاب .   زندانيان سياسی ھستيمۀما خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط  ھم.  کند  محکوم میًکارگری را شديدا

خوانيم که رژيم    و مترقی ،  سازمانھای کارگری  ، و شخصيت ھای آزاديخواه را فرامیبرادر ، نيروھای  دمکراتيک

 ءما از رفقا. جمھوری اسالمی را برای جنايات مرتکب شده و تالش برای به بند کشيدن مجدد رضا شھابی محکوم کنند

ن کارگری دون قيد و شرط فعاالخواھيم که ھمبستگی خود را با مبارزات کارگران ايران ابراز داشته و آزادی ب می

 . دربند و ھمه زندانيان سياسی را مطالبه نمايند

  !ننگ بر رژيم ضد کارگر جمھوری اسالمی ايران 

  ! زندانيان سياسی  فوری و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند ۀن کارگری زندانی وھمفعاال

  !زنده باد مبارزات کارگران ايران 

  )توفان( حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ بروری ف١١

اين نامه به  تعداد  بيشماری حزب ، سازمان ، جبھه ،  تشکل کارگری ، فيسبوک ، و آدرس الکترونيکی ارسال شده 
  . در زير ليست اسامی احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانھای مارکسيستی لنينيستی ذکر شده اند. است 

ار ترکيه   ،  حزب کمونيست کارگران دنمارک  ، حزب کمونيست حزب کمونيست کارگران تونس  ،   حزب  ک
  ،   ارویلمان  ،  پالتفرم کمونيستی ناکارگران فرانسه  ،  تشکيالت برای بازسازی حزب کمونيست کارگران 

 پالتفرم کمونيستی  ،  حزب –تشکيالت برای احيای حزب کمونيست يونان  ،  حزب کمونيست پرولتاريای ايتاليا 
 - مارکسيست(،   حزب کمونيست کار دومينيکن  ،   حزب کمونيست مکزيک )  لنينيست- مارکسيست(نيست اسپانيا کمو

،  حزب ) بورکينو فاسو( ، حزب کمونيست انقالبی  ولتا )   لنينيست- مارکسيست(، حزب کمونيست کلمبيا )  لنينيست
، حزب کمونيست انقالبی برزيل  )   لنينيست-ستمارکسي(،  حزب کمونيست اکوادور)  عمل پرولتری(يلی چکمونيست 

لبانی  ، حزب کمونيست ا، حزب کمونيست بنين  ، حزب کمونيست )  لنينيست-مارکسيست(،  حزب کمونيست ونزوئال 
زب کمونيست انقالبی ساحل عاج ، حزب کمونيست پرو  ح کارگران پاکستان  ، راه دمکراتيک مراکش ، ۀتوگو ، جبھ

  ، دمکراسی انقالبی ھندوستان )  يستمارکسيست لنين(
 


