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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 جون ١٨
 

 )توفان(اطالعيه حزب کارايران 

  جان رضا شھابی در خطر است،

   برای آزادی وی و ديگر کارگران زندانی بکوشيم

  

  

 سنديکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به دليل ۀت مديرأازاعتصاب غذای رضا شھابی عضو ھي

 .گذرد ه میرجائی شھر بيش از دوھفت  زندان اوين به زندان٣۵٠تبعيد خود از بند 

سالمتی رضا شھابی وھراتفاق  ول جان وؤم ضد کارگری جمھوری اسالمی را مسرژي) توفان(حزب کار ايران 

 .ناگواری درزندان می داند

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

نگ افروزان  بين المللی است که با تحريم ھای اقتصادی خود شرايط زندگی مردم ايران را وھم به نفع امپرياليستھا و ج

 .وخيمترکرده اند

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

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

ن کارگری رضا شھابی ، اسالمی فعاالدنبال ھمين سياست است که رژيم جمھوری ه ب. مستقل و دمکراتيک را خفه کند
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محمد جراحی ، ابراھيم زاده ،شاھرخ زمانی و ديگران را چندين سال است که  آزار و شکنجه داده و آنھا را زندانی 

 .ستنموده ا

 ن کارگری و تشکل ھا و افراد مترقی جھان را فرا میسازمانھای برادر ، فعاالاب و ز احۀھم) توفان(حزب کارايران

ھان بايد نفرت و انزجار خود را از رژيم جمردم . خواند که ھمبستگی خود را  با مبارزات کارگران ايران بيان کنند

رژيم  ن کارگری ايران ابراز دارند و ازمودن مردم و فعاالی نجمھوری اسالمی برای بد رفتاری و سرکوب و زندان

فقط تشديد مبارزات . ن کارگری و زندانيان سياسی را بدون قيد و شرط آزاد نمايندفعاالساير و بخواھند که رضا شھابی  

عقب نشينی تواند رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی را به  زحمتکشان ايران و حمايت واقعی بين المللی است که می

 .وادارد و سرکوب توده ھا را متوقف سازد

 !ن کارگری  بکوشيم قيد وشرط رضا شھابی و ديگر فعاالبرای آزادی فوری وبی

 !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  )توفان(حزب کارايران 

  ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢٧سه شنبه 

org.toufan.www  

  

 

  


