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  توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١١ جوالی ٢١

 
 تشکل کارگری و دمکراتيک برای اعتراض به ۵٠به احزاب برادر و بيش از )  توفان(فراخوان حزب کار ايران 

   کارگری در ايرانفعاالنجه شاھرخ زمانی و ديگر دستگيری و شکن

 

  

 :نامه به 

ن کارگری ، تشکل  ھای مترقی ، و مردم انھای مارکسيستی لنينيستی ، فعاالکنفرانس بين المللی احزاب و سازم

 آزاده جھان

  

 ! ن کارگری ايران بايد بی قيد و شرط از زندانھای جمھوری اسالمی آزاد گردندفعاال

  

  می ،رفقای گرا

در چند ماه گذشته ، .  کارگری را تشديد کرده استفعاالنمھوری اسالمی ايران سرکوب مردم و کار ج رژيم جنايت 

  . چندين فعال کارگری توسط نيروھای امنيتی رژيم ايران دستگير ، شکنجه ، و زندانی شده اند

او در . بازداشت جمھوری اسالمی است تا کنون در جون ٧شاھرخ زمانی ، کارگر نقاش و تزئينات ساختمان ، از 

سنديکای " سس أت مؤشاھرخ زمانی عضو ھي. حال مسافرت از شھر تبريز به تھران در اتوبوس بازداشت گرديد

. و عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری است " کارگران نقاش و تزئينات ساختمان

شاھرخ در اعتراض به . داشت  يش از يک ماه در زندان انفرادی نگهمدت به جمھوری اسالمی ايران او را ب

جمھوری . مدت يک ھفته دست به اعتصاب غذا زده موران بأدستگيری خود و شرايط زندان و رفتار نا شايست م
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موران امنيتی نه حکم رسمی برای بازداشت أم. اسالمی پس از مدت يک ماه او را به زندان تبريز منتقل کرده است

  .شاھرخ در دست داشتند و نه تا کنون اتھام مشخصی عليه او ارائه کرده اند

ھای مستفل کارکری و اتحاد بين کارگران و ديگر اقشار ی جمھوری اسالمی از تشکيل سنديکارژيم سرمايه دار

و ، و اعتصابات متحد ران که پايان خود را در مبارزات، اعتراضاترژيم اي. شدت ھراسناک استه جامعه ب

در .  برای ايجاد تشکل ھای مستقل و دمکراتيک را  متوقف سازدتالشکند که ھر نوع  سراسری می بيند سعی می

 کارگری مانند منصور ۀ شناخته شدفعاالناجرای اين سياست است که رژيم جمھوری اسالمی چند سال است که 

شاھرخ زمانی و ديگر .  جه و زندانی کرده استرا تھديد و شکن.....اسالو ، علی نجاتی ، ابراھيم مددی ، ترابيان و

رفقای کارگر او محمد جراحی و سيد  و دو دانشجو به نامھای نيما ھمت پور و ساسان وھابی قربانيان اخير اين 

  . سياست جنايتکارانه و ارتجاعی ھستند

 ايران  توسط رژيم جمھوری اسالمی در خدمت به حزب ما بر اين باور است که سرکوب کارگران و زحمتکشان

  .کنيم  رژيم را قويا محکوم میۀما اعمال سرکوبگران. منافع امپرياليسم و ارتجاع جھانی نيز ھست

کند و کوشش آنھا  اد شرايط بھتر دفاع میفعاالن کارگری برای ايج ۀارزات عادالناز مب) توفان(حزب کار ايران 

، و تشکل فعاالن کارگری، ما  به ھمه احزاب و سازمانھای برادر. نمايد ری را تحسين میبرای ايجاد سنديکای کارگ

ھان بايد نفرت و مردم ج.   دھيمھا و افراد مترقی جھان برای ھمبستگی با مبارزات کارگران ايران  فراخوان می

 کارگری فعاالنردم و انزجار خود را از رژيم جمھوری اسالمی برای بد رفتاری و سرکوب و زندانی نمودن م

  .ايران ابراز دارند و از رژيم بخواھند که زندانيان سياسی را بدون قيد و شرط آزاد نمايند

تواند رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی  فقط تشديد مبارزات زحمتکشان ايران و حمايت واقعی بين المللی است که می

 .ازدرا به عقب نشينی وادارد و سرکوب توده ھا را متوقف س

  ! گردندد کارگری زندانی بی قيد وشرط آزاد بايفعاالنشاھرخ زمانی و ديگر 

  ! کارگر ايران ۀ طبقهزنده باد مبارز

 ! مرگ بر رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران

  )توفان ( حزب کار ايران 

  ٢٠١١جوالی ١۶

org.Toufan.WWW 

org.toufan@Toufan 

 

  :  لنينيستی -احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانھای مارکسيستی

  

 ترکيه،  حزب کمونيست کارگران دانمارک، حزب ،   حزب کمونيست انقالبیونيست کارگران تونسحزب کم

ت برای احيای حزب ،   تشکيالپالتفرم کمونيستی نارویالمان،  ،  حزب کمونيست کمونيست کارگران فرانسه

 - مارکسيست(يست اسپانيا ،  حزب کمونای بازسازی حزب کمونيست ايتاليا،  سازمان برکمونيست يونان

يست ، حزب کمون) لنينيست-مارکسيست(نيست مکزيک ،   حزب کمو،   حزب کمونيست کار دومينيکن)لنينيست

،  ) لنينيست-مارکسيست(ونيست شيلی ،  حزب کمحزب کمونيست انقالبی ولتا ،) لنينيست- مارکسيست(کلمبيا 
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،  حزب کمونيست ونزوئال ، حزب کمونيست انقالبی برزيل)ست لنيني- مارکسيست(حزب کمونيست اکوادور

  ، حزب کمونيست بنين)  لنينيست- مارکسيست(

   

 

 


