
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ اپريل ١٨

  

  احکام صادره عليه رضا شھابی

 ً  !کنيم  محکوم می عضو سنديکای اتوبوسرانی تھران را قويا
 

بارز عضو سنديکای اتوبوسرانی تھران توسط بيدادگاه رژيم ضد کارگری جمھوری رضا شھابی، کارگر شريف و م

اين درشرايطی است که وضعيت . اسالمی به تحمل شش سال حبس و پنج سال ممنوعيت از فعاليت محکوم شد

 کند ھشدار داده جسمی اين کارگر زحمتکش وخيم بوده ونزديکانش بارھا درمورد خطری که جان وی را تھديد می

 تا شايد ازاين طريق رغم اين اما قاضی صلواتی بدون ھيچ شرمی چنين حکم ضد انسانی را صادر کرده علی. اند

   ! زھی خيال باطل. عزم و ارادۀ رضا شھابی اين کارگر مبارز را برای  کسب حقوق حقۀ خويش درھم شکند

کند و   چنين احکامی صادر میاری جمھوری اسالمیداين نخستين بار نيست که رژيم ضد کارگری  سرمايه

رژيم  جمھوری اسالمی از . زند ن خود میان کارگری و مخالفو پرونده سازی عليه فعاالدست به  آزار و اذيت  

ن کارگری و خانه نشين کردن آنھا به ترور و ارعاب اچشم گرفتن از مبارزروی ضعف و استيصال و برای زھر 

جمھوری اسالمی . مستقل کارگری گرددھاى ازاين طريق مانع رشد جنبش و تشکيل اتحاديهگردد تا  متوسل می

ھمچنان که تا کنون عمل کرده است بقای منحوس خويش را درسرکوب وحشيانه و ضد انسانی کارگران و 

  .بيند زحمتکشان می

ان آزادی فوری و  حزب ما ضمن محکوم کردن اين اقدام جنايتکارانه و ضد بشری جمھوری اسالمی خواھ

تنھا درسايۀ تشديد مبارزه و پيکار بی امان و . ن کارگری از زندان استرضا شھابی و تمامی فعاالبی قيد و شرط  

ن کارگری و اری جمھوری اسالمی عليۀ فعاالدايهرژيم سرمھاى توان توطئه  کارگران است که میۀمتحدان

 نان، کار، آزادی بيان و تشکل کارگران را با چنين رژيمی که پاسخ .نيروھای ترقی خواه را در ھم شکست

  .فاشيستی و سرکوبگرانه دھد، فرجامی جز مرگ و نيستی در انتظارش نخواھد بودھاى شيوه
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حزب ما از  تمامی احزاب برادر و سازمانھای مارکسيست لنينيست عضو کنفرانس بين المللی وديگر  

قدام ضد انسانی را محکوم و به ھر طريق ممکن  برای آزادی رضا احزاب و سنديکاھھای کارگری می خواھد اين ا

  .ن کارگر زندانی بکوشندفعاالشھابی و ديگر 

  

  !آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شھابی و ھمه زندانيان دربند سياسی

  !اری جمھوری اسالمیدمرگ بر رژيم سرمايه

  )توفان(حزب کارايران
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