
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 

 ٢٠١٣ جون ٢۴

)توفان( حزب کارايرانۀاعالمي  

  دررابطه با جانباختن افشين اسانلو در زندان رجائی شھر
کنيم  محکوم میل جانباختن افشين اسانلو کارگر زندانی است و آن را شديداً وؤرژيم منفور جمھوری اسالمی مس  

  

سس سنديکای کارگران ؤ برادر منصور اسانلو م سابق شركت واحد،ۀنند فعال کارگری ورابا خبرشديم افشين اسانلو

اين کارگر شريف که به جرم فعاليت سياسی و امنيتی در  . در زندان رجائي شھرجان باختشرکت و احد تھران

. توکيلی برخوردار بود و نه ھيچ ھيات منصفه ای در اين بيدادگاه حضور داش  نه از که بيدادگاھی محکوم شده بود

اخبار و گزارشات رسيده از زندان ھمه گواه براين امراست که افشين اسانلو تحت وحشيانه ترين شکنجه ھای جسمی و 

که در يکی از بازجوئيھای ضد انسانی  تعدادی از دندانھای او شکسته  و آثار شکنجه  طوریه روحی قرارگرفته بود ب

  .در بدن او باقی بود

 اً ول مرگ افشين اسانلو می داند و آن را شديدؤد کارگری جمھوری اسالمی را مسرژيم ض) توفان(حزب کارايران

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که مرگش را در تشکالت مستقل کارگری، اتحاد طبقاتی و آگاھی  .کند محکوم می

رژيم . ته استکارگران می بيند بارديگر موجب مرگ کارگری شده که ھدفی جز سعادت و خوشبختی کارگران نداش

ن کارگری و شکنجه و قتل آنھا و با فشار روحی و در تنگنا قراردادن زندان افکندن فعاالبه اسالمی تالش دارد با 

مقاومت کارگران شريف را درھم شکند تا بلکه مانع رشد و گسترش وھرگونه  اقتصادی خانواده ھای زندانيان دربند ،

ليکن اين تالشھای مذبوحانه بيھوده است ونمی تواند ماندگار .ت جامعه گرددتشکل يابی کارگران اين آفرينندگان ثرو

 کارگران ايران نزديک به دو قرن است که در اشکال متنوع ادامه دارد و ديديم که سرانجام ھمين کارگران ۀمبارز .باشد

پھلوی را شکستند و در  با اعتصاب درخشان خود کمر رژيم منفور ۵٧قھرمان صنعت نفت بودند که در انقالب بھمن 
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بنا براين ھراس رژيم سرمايه داری اسالمی از کارگران ايران بی دليل . براندازی او نقش تعيين کننده ای ايفا نمودند

نيست اواز يگانگی و تشکيالت کارگران ايران وحشت دارد و ازھمين رو برای بقای منحوسش دست به ھرجنايتی می 

 .زند

!مرگ بر رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی! بادياد افشين اسانلو گرامی   

!برای آزادی فوری و بی قيد شرط کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی بکوشيم  

)توفان(حزب کارايران  

 اول تيرماه نودودو

www.toufan.org 

*** 

  :است زيرازآقای منصوراسانلو درمورد زنده ياد افشين اسانلوست که به تازگی انتشاريافته ۀنام

با . بعد از در گذشت پدرم طبيعی بود که روند معمولی زندگی ما برھم بخورد . کوچکترين برادر .افشين برادرم بود « 

افشين ھم به ناچار وارد بازار .  ما بايستی کار می کرديم تا زندگی بگذرد ۀھم. شرايطی ھم که در جامعه پديد آمده بود 

. در مشاغل و کارھای مختلف کارگری کرد . که در شرکت واحد شاغل شد١٣٨١اسال ...ت.  کارگری شد ۀکار وجامع

که در ان ايام فعاليتھای سنديکايی ما در شرکت  نآبعد از .  واحد گشت شد ۀ خط وسپس رانندۀدر شرکت واحد رانند

ه قراردادی بودند بعداز اتمام تاريخ قرار داد ک نآواحد گسترده تر شد، او وتعدادی از رانندگان وکارگران را به علت 

از جمله برای رانندگی به . ن برای گذران زندگی دوباره به کار در مشاغل مختلف پرداخت آبعداز  .اخراج کردند

کاری بدون . شد   کمکی مشغول به کار میۀبه عنوان رانند کرد و ترمينال ھای مسافربری بين شھری مراجعه می

ی که نوشته ئدر خاطرات ويادداشت ھا. کرد  گاھی ھم با کاميون وتريلی رانندگی می. يت شغلی و جانی پشتوانه و امن

در .  کار در جاده ھا وبرخورد ھای کارفرماھا را به خوبی بيان کرده است ۀی از شرايط سخت وظالمانئاست گوشه ھا

 عالقه مندی ۀکای کارگران شرکت واحد ومالحظپيشبرد امر سندي  تالش ھای ما برای تشکيل وۀھمان دوران با مالحظ

ی نسبت به تالش برای تشکيل سنديکای رانندگان جاده ای آغاز به ئوحضور کارگران شرکت واحد در جلسات سنديکا

نھا آی را دقيق تر از قبل مطالعه می کرد وئوآ موزش ھا وتجربيات وکتب مربوط به دانستنی ھای سنديکا. فعاليت نمود 

دردان در ترمينال دست ھمکاران وھمی راھم به ئگاھی اطالعيه ھای سنديکا. برد  ن ھمکاران جاده ای اش میرا به ميا

بعد از افتتاح مجدد سنديکا در خيابان ابوريحان که با ھمکاری يکی از وکالی برجسته . ھا وپايانه ھا می رساند 

ی محوله را ئن دفتر حضور می يافت وامور سنديکاآر روزانه د. ومردمی که خود سالھا طعم تلخ زندان را کشيده بود 

طی اين . شد که موجب دستگيری زود رس نشود   راز دارانه انجام میھمکاری تنگاتنگی که کامالً  به پيش می برد ،

. ی را نشر می داد ئنھا بيانيه ھای آموزشی سنديکاآمدت خيلی گسترده تر با رانندگان ترمينالھا ارتباط داشت ودر بين 

ی ئ وبستن دفتر دوم سنديکا که با زحمت زياد کارگران آماده وباز گشا١٣٨۶ ]سرطان[تير١٩بعد از دستگيری من در 

اورا در قسمت  .حدود سه سال پيش که من در زندان بودم . شده بود، افشين نيز دوباره به جاده وبيابان باز گشت 

اطالعات شھر ری می برند وبا ھماھنگی اطالعات اوين او را به خوابگاه رانندگان ترمينال جنوب دستگير می کنند وبه 

ی اقرار ئتا از او عليه سنديکا وفعاليت ھای سنديکا.  اوين می برند وتحت سخت ترين شکنجه ھا قرار می دھند ٢٠٩بند 

 برای سنديکا يا ی دال بر ھمکاری سنديکا با گروھھای سياسی واقدامات غير قانونی وحتا تھيه اسلحهئاقرارھا. بگيرند 

ا که ھمه دروغ و واھی وچون او اين اتھامات . بمب گذاری با ھمکاری عوامل گروه ھای سياسی مخالف جۀداشتن نقش

  »را نمی پذيرد زير فشارھای سخت تری قرار می گيرد

 


