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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
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 Human rights بشر حقوق

 
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۴ اپريل ١٩
  

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

  .ن کارگریفتاری با شاھرخ زمانی وديگر فعاالاسالمی برای بدرجمھوری 

 

، و مترقی ، تشکلھای کارگریکنفرانس بين المللی احزاب و سازمانھای مارکسيست لنينيست ، سازمانھای دمکراتيک 

  انسانھای آزاده

  

  !جان فعال کارگری شاھرخ زمانی در خطر است 
  !قيد و شرط از زندانھای رژيم جمھوری اسالمی ايران آزاد شوند  و بدون ن کارگری بايد فوراً تمامی فعاال

 

  رفقای گرامی ، 

 .ويژه سرکوب شاھرخ زمانی را تشديد کرده استه ن کارگری و ب جمھوری اسالمی ايران سرکوب فعاالرژيم جنايتکار

 ۀکميت"تھران و عضو سس سنديکای کارگران نقاش ؤت مأھي" شاھرخ زمانی ، کارگر نقاش ، فعال سنديکائی ، عضو 

. برد سر میه  تا کنون در اعتصاب غذا ب٢٠١۴ چ مار٨از تاريخ "  پيگيری برای ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری

 ١٠رژيم جمھوری اسالمی او را به . خاطر فعاليت ھای سنديکائی دستگير شده   درتبريز ب٢٠١١ جون ٧شاھرخ  در 

رژيم اسالمی .  محکوم نمود" تبليغ عليه نظام" جرم ه و يک سال ب"  نظامگروه ضد" جرم وابستگی به ه سال زندان  ب

 به زندان  قزلحصار  در  تبريز، گوھر دشت  و اخيراً مجدداً  ايران  شاھرخ را از اين  زندان به آن زندان  ، تبريز، يزد،

  .کند منتقل می

ن کارگری در زندان ارگر و ديگر فعاالھمکاران ک و به حمايت از اعتراضات ٢٠١۴ چ مار٨شاھرخ زمانی در روز 

 اورا به زندان قزلحصار ، چ مار١١رژيم  جمھوری اسالمی ايران در روز . زند گوھردشت دست به اعتصاب غذا می

شاھرخ در اعتراض به انتقال خود و به شرايط . کند زندانی که فقط مجرمين مواد مخدر در آن محبوس اند ، منتقل می

  ھفته  از اعتصاب غدا ی شاھرخ می۵ھم اکنون . دھد صار به اعتصاب غذای خود ادامه میوحشتناک زندان قزلح

جان شاھرخ درخطر جدی است و رژيم جمھوری اسالمی ھيچ توجھی به  .  کيلو وزن کم کرده است٢٠گذرد و او 

  .شرايط وخيم جسمی او نکرده است
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ن کارگری که برای مطالبات پايه و به بند کشيدن فعااليری بد رفتاری با شاھرخ زمانی و دستگ) توفان(حزب کار ايران 

بار ديگر نفرت و انزجار خود را نسبت به رژيم  ما يک. نمايد  محکوم میکنند را شديداً   خود مبارزه میۀی وعادالنئ

  .سرمايه داری و ضد مردمی جمھوری اسالمی ابرازمی داريم

. که برای حقوقی که از آن محروم شده اند مبارزه کنند و تشکلھای مستقل خود را ايجاد نمايند کارگران حق دارند 

 کارگر را جلوگيری نمايد بايد توسط تمامی مزدبگيران و نيروھای مترقی ايرانی ۀھرکوششی که فعاليت مشروع طبق

  . وبين المللی محکوم شود

  .داند ن کارگری میو ديگر فعاالول سالمتی شاھرخ زمانی  ؤ مس جمھوری اسالمی را  رژيم)توفان( حزب کار ايران 

سرکوب تودھای مردم توسط رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ھم به سود استثمارگران و چپاولگران ايرانی وھم به نفع 

امپرياليستھا و جنگ افروزان  بين المللی است که با تحريم ھای اقتصادی خود شرايط زندگی مردم ايران را 

  .وخيمترکرده اند

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران از ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری واتحاد و ھمبستگی  اقشار ديگر جامعه 

کند که ھرنوع کوشش برای ايجاد تشکل ھای کارگری  ھمين خاطر ، رژيم سعی میه ب. با کارگران ھراسان است

  .مستقل و دمکراتيک را خفه کند

ن کارگری رضا شھابی ، محمد جراحی ، ابراھيم زاده و  است که رژيم جمھوری اسالمی فعاال سياستدنبال ھمينه ب

  .سال است که  آزار و شکنجه داده و آنھا را زندانی نموده است ديگران را چندين

آنھا برای کند و کوشش  ن کارگری برای ايحاد شرايط بھتر دفاع می فعاالۀ از مبارزات عادالن)توفان(حزب کارايران 

ن کارگری و تشکل ھا و افراد و سازمانھای برادر ، فعاالاب ز احۀما ھم. نمايد تشکيل سنديکای کارگری را تحسين می

ھان بايد نفرت و جمردم . خوانيم که ھمبستگی خود را  با مبارزات کارگران ايران بيان کنند مترقی جھان را فرا می

ن کارگری ايران رکوب و زندانی نمودن مردم و فعاالبرای بد رفتاری و سانزجار خود را از رژيم جمھوری اسالمی 

. ن کارگری و زندانيان سياسی را بدون قيد و شرط آزاد نمايندبخواھند که شاھرخ زمانی و فعاالابراز دارند و ازرژيم 

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

  .به عقب نشينی وادارد و سرکوب توده ھا را متوقف سازد

  ! و بدون قيد و شرط آزاد کنيد ن کارگری را فوراً شاھرخ زمانی و ديگر فعاال

  ! گارگران ايران ۀزنده باد مبارز

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران 

  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۴  آوريل١٣
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