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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ جنوری ١٦
 

 یالملل متشکل در کنفرانس بين  مارکسيستی لنينيستی به احزاب و سازمانھای

  

  

  

  ت مرگ شکنجه کرده اسۀجمھوری اسالمی يک فعال کارگری را تا آستان رژيم جنايتکار

  

 ،رامیگای قرف

خاطر دستمزد ه تپه در استان خوزستان ايران ب بيش از دو ماه است که کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکرھفت

اين شرکت توسط . زنند دست به اعتصاب و اعتراض خيابانی می  چند ماھه و خصوصی کردن شرکتۀپرداخت نشد

بازگشت اين شرکت به  اراعتصابی خواست  کارگران. خصوصی فروخته شده است رژيم جمھوری اسالمی به بخش

 .دبخش عمومی ھستن

از حمايت وسيع کارگران اعتصابی شرکت فوالد اھواز،  اعتصاب و اعتراضات درخشان کارگران نيشکر ھفت تپه

 .ت  برخوردار اسدانشگاھھا و بسياری از بخش ھای ديگر جامعه معلمان ، بازنشستگان، دانشجويان
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نيشکرھفت تپه و سخنگوی کارگران معترض، ھمراه با  سنديکای کارگران ۀاسماعيل بخشی، يکی از اعضای برجست

رژيم .  دستگير شد٢٠١٨مبر  نو١٨ات و امنيت ايران در تاريخ اطالع بيش از بيست کارگرديگر، توسط وزارت

 شکستن دنده ھا و  زيکی و روحی ، ازضرب و شتم تاسماعيل بخشی را تحت شکنجه شديد فايران ا جمھوری اسالمی

داخلی  در اثر اعتراض ھای.   روانگردان ، قرار دادگوش و کليه ھا و بيضه ھا تا خوراندن داروھای  آسيب رساندن به

 .روز با بدنی درد آلود اما روحيه ای قوی آزاد شد ٢٥ ز اسو بين المللی ، اسماعيل پ

که در آن به برخی از جزئيات   شر کردخود بيانيه ای منت  اينستاگرام ، اسماعيل بخشی در٢٠١٩ نوریج ٦در تاريخ 

 : استشکنجه اش اشاره شده

که ھنوز از  ی بر من تحميل شدئروزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج ھا ٢٥در ".... 

 ی اول بدوندر روزھا. ....   پناه آورده امی از آن ھا به داروھای اعصاب و روانئّشر آنھا خالص نشدم و برای رھا

توانستم  سلولم از جايم نمی  ساعت در٧٢حد مرگ مرا شکنجه و زير مشت و لگد گرفتند که تا دليل يا ھيچ حرفی تا سر

  " ........تکان بخورم 

  و او را  اسالمی نوشته است محمود علوی وزير اطالعات و امنيت رژيم جمھوری  اسماعيل بخشی شجاعانه نامه ای به

  . اش در بازداشتگاه دعوت کرده استچرائی شکنجه    تلويزيونی زنده برای توضيحۀبه مناظر

 دوماه از ًامروز پس از گذشت تقريبا .ومرا آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابيدن ھم برايم زجر آور بود ....." 

  "..... مکن ساس درد میچپم و بيضه ھايم اح آن روز سخت در دنده ھای شکسته ام، کليه ھا، گوش

خانم سپيده قليان روزنامه نگار زندانی را ھم  ستاگرام خود به اين نکته اشاره کرده است کهناسماعيل بخشی در پست اي

   .دادند می شکنجه داده و به او فحش ھای رکيک جنسی

ی اش توسط رژيم جمھوری رنی قبل از دستگيولفيل و شنود مکالمات شخصی توکنتر ھمچنين اين کارگر مبارز، 

   .کند  میءافشا اسالمی را

بازتاب يافته   وزير اطالعات رژيم اسالمی در سطح وسيعی در رسانه ھای عمومی و اجتماعی  اسماعيل بخشی بهۀنام

   .است

و طبق . وری اسالمی مجبور به عکس العمل شدفعال کارگری، رژيم جمھ  يکۀپس از انتشار اخبار مربوط به شکنج

ھم اکنون ، اسماعيل بخشی و خانواده . انکار شکنجه قرار داد قربانی را تحت فشار برای  امنيتی رژيم معمول، نيروھای

 خود را پس گرفته و شکنجه شدنش را انکار ۀ  ناماسماعيل رژيم تحت فشار قرار دارند تا اطالعات  اش توسط وزارت

   .کند

ن سياسی و زندانيان  سال گذشته از شکنجه عليه فعاال۴٠جمھوری اسالمی در  حقيقت اين است که رژيم سرمايه داری

کردن فعاالن به  نيروھای اطالعاتی و امنيتی از شکنجه به عنوان يک روش برای مجبور. استفاده کرده است سياسی

آنھا شکنجه را برای . استفاده می کنند....و " امنيت ملیعليه توطئه "و " اختالل نظم عمومی "اعترافات دروغين به

 .گيرند کار میه روحيه زندانيان سياسی ب  درھم شکستن

کارگری اسماعيل بخشی را که  ۀ  فعال برجستۀسعی دارد مقاومت شجاعان امروز، رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی

ب بمردم ايران در مورد جنايات رژيم اسالمی که مس. شکند پرچم نان، آزادی و عدالت اجتماعی را در دست دارد درھم

سر ه ما اجازه نخواھيم داد که رژيم در آرامش ب. در کشور است سکوت نخواھند کرد فقر و فالکت و تاريک انديشی
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ديگر فعاالن  کنيم و صدای اسماعيل بخشی و  میءقاطعانه به جنايات رژيم اعتراض نموده و آنھا را افشا ما. برد

   .يم بودکارگری خواھ

احزاب و سازمان   بخشی را به اطالع ارتکاب جنايت رژيم جمھوری اسالمی عليه اسماعيل  )توفان(حزب کارايران 

 می)  ICMLPO( لنينی -احزاب و سازمان ھای مارکسيستی متشکل در کنفرانس بين المللی برادر و خواھر  ھای

 کارگر ۀبا طبق  نموده وھمبستگی خود بيشتر محکوم و افشارساند و از آنھا می خواھد رژيم جمھوری اسالمی را ھرچه 

  .ھر شکل ممکن ابراز دارنده  را بايران

تا زمانی که رژيم جمھوری   سياسی و کارگری ايران بدون وقفه فعاالن  کارزارھمبستگی با اسماعيل بخشی و ديگر

ما، ھمراه با رفقای برادرمان که برای .. تادامه خواھد داش به ليست طوالنی جنايات خود اعتراف نکرده است  اسالمی

کنيم درساخت وتقويت اين کارزار ھمبستگی مجدانه  می  مبارزه ارتجاعداری، امپرياليسم ، و  سوسياليسم وعليه سرمايه

 .کوشائيم

  !از اسماعيل بخشی و خانواده اش کوتاه باد  دست رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  !ن کارگری ايران فعاال اعيل بخشی وزنده باد ھمبستگی با اسم

  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٩ نوریج ٧

gor.toufan.www  

 

  : لنينيستی - متشکل در کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانھای مارکسيستیاحزاب برادر 

، حزب کمونيست کارگران   نمارکزب کمونيست کارگران دح   ،  کار ترکيه کارگران تونس  ،   حزب  حزب کمونيست

تشکيالت برای   ،   رویاپالتفرم کمونيستی ن  ،  لماناتشکيالت برای بازسازی حزب کمونيست کارگران   ،  فرانسه

حزب کمونيست اسپانيا ،   پالتفرم کمونيستی–کمونيست پرولتاريای ايتاليا   ،  حزب احيای حزب کمونيست يونان

،   ) لنينيست-مارکسيست (ويکسحزب کمونيست مک  ،   دومينيکن حزب کمونيست کار   ،) لنينيست - ارکسيستم(

حزب کمونيست   ،) بورکينو فاسو( ولتا   ، حزب کمونيست انقالبی  ) لنينيست- مارکسيست(حزب کمونيست کلمبيا 

، حزب کمونيست   ) لنينيست-مارکسيست(ورحزب کمونيست اکواد  ،) توفان(، حزب کار ايران   )عمل پرولتری(يلی چ

،   لبانیا، حزب کمونيست   ، حزب کمونيست بنين)  لنينيست-مارکسيست(کمونيست ونزوئال   ،  حزب انقالبی برزيل

کمونيست انقالبی ساحل عاج ، حزب  ، راه دمکراتيک مراکش ، حزب پاکستان   کارگرانۀحزب کمونيست توگو ، جبھ

  نانقالبی ھندوستا ، دمکراسی  )کسيست لنينيست مار(   کمونيست پرو

 

                                               

 

  
  


