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 Human rights بشر حقوق

  
  )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١۵ سپتمبر ١۴
  )توفان(اعالميه حزب کارايران

  دررابطه با جانباختن شاھرخ زمانی در زندان رجائی شھر
  ل جانباختن شاھرخ زمانی کارگر زندانی استوؤرژيم منفور جمھوری اسالمی مس

   محکوم ميکنيمً و آن را شديدا
 به اطالع مردم شريف ايران و احزاب وسازمانھا ی مارکسيستی لنينيستی متشکل در کنفرانس بين المللی سفأبا کمال ت 

CIPOMLامروز » سنديکای کارگران نقاشئیت بازگشاأھي«از اعضای سابق »  زمانیشاھرخ« ، رسانيم که  می ،

به داليل نامعلوم و به طرز مشکوکی »  شھر کرجئیرجا« زندان ١٢، در سالن ١٣٩۴ ]سنبله[ شھريورماه٢٢شنبه  يک

 .جان باخت

به ” کالبدشکافی“، جھت ”جان بی ًکامال“و ”  بر بدنئیھا سياھی و کبودی“گفته شده پيکراين فعال کارگری زندانی با 

  ."اين زندانی اعالم شده است” سکته مغزی “ۀھای اوليه بر پاي زنی پزشکی قانونی منتقل شده و گمانه

 سال ١١به تحمل ” تبليغ عليه نظام“، از سوی نيروھای امنيتی دستگير شده و به اتھام ١٣٩٠شاھرخ زمانی در سال 

 .زندان محکوم شده بود

کيد کرده أی وين وخيانت جمھوری اسالمی  تئ تحليلی خود پيرامون توافق خفتبارھسته ۀدربياني) فانتو(حزب کارايران

 يک تحول سريع قرار می گيرد و امپرياليستھا از طريق بندھای اقتصادی و سياستھای ۀايران در آستان"است که 

ايجاد . لی به نابودی کشانده می شوندتوليدات ضعيف و نابسامان داخ. نواستعماری به خواستھای خود خواھند رسيد

مين حداکثر سود در سطح جھانی أ رقابت امپرياليستی را در تقسيم کار و تۀمحيط الزم برای نيروی کار ارزان، زمين

در اين شرايط دولت بر مسند قدرت بايد به سرکوب کارگران و زحمتکشان بپردازد تا آنھا را مھار کند . فراھم می آورد

تشديد سرکوب کارگران و فشار بر زندانيان سياسی ". ھتر استثمار برای سرمايه گذاری خارجی فراھم گرددتا شرايط ب

تسليم رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی درمقابل زورگوئيھای   عقب نشينی وۀن کارگری نتيجويژه فعااله ب

  . استامريکاامپرياليسم 

رژيم با ھمين . ول مرگ  شاھرخ زمانی می داندؤرژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی را مس) توفان(رانحزب کاراي

رژيم سرمايه داری  . محکوم گرددًاين عمل جنايتکارانه و شنيع بايد قويا.  کثيف افشين اسانلو را به قتل رسانيد ۀشيو

تی و آگاھی کارگران می بيند بارديگر موجب جمھوری اسالمی که مرگش را در تشکالت مستقل کارگری، اتحاد طبقا

رژيم سرمايه داری اسالمی تالش . مرگ کارگر شريفی شده که ھدفی جز سعادت و خوشبختی کارگران نداشته است

ن کارگری و شکنجه و قتل آنھا و با فشار روحی و در تنگنا قراردادن اقتصادی خانواده ھای دارد با زندان افکندن فعاال

مقاومت کارگران را درھم شکند تا بلکه مانع رشد و گسترش وھرگونه تشکل يابی کارگران اين  بند،زندانيان در

پيکار کارگران ايران  .نمی تواند ماندگار باشد اما اين تالشھای مذبوحانه بيھوده است و .آفرينندگان ثروت جامعه گردد
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 سرانجام ھمين کارگران قھرمان صنعت نفت بودند که نزديک به دوقرن است که در اشکال متنوع ادامه دارد و ديديم که

ن کننده يي با اعتصاب درخشان خود کمر رژيم منفور پھلوی را شکستند و در براندازی او نقش تع۵٧در انقالب بھمن 

ت از يگانگی و تشکيال بنا براين ھراس رژيم سرمايه داری اسالمی از کارگران ايران بی دليل نيست او.  نمودندءای ايفا

  .کارگران ايران وحشت دارد و ازھمين رو برای بقای منحوسش دست به ھرجنايتی می زند

  !يادشاھرخ زمانی گرامی باد

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

 ! زندانيان سياسی بکوشيمۀبرای آزادی فوری و بی قيد شرط کارگران زندانی و ھم

  )فانتو(حزب کارايران

 ١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور٢٢يکشنبه 
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 سازمان واحزاب کمونيستی و کارگری برای ۵٠ به بيش از ٢٠١۴ اپريل متن انگليسی است که در ۀ زيرترجمۀاعالمي

 المللی صورت گرفت اما رژيم جنايت  بينۀدفاع از جان شاھرخ زمانی  ارسال گرديد، به رغم اعتراضاتی که درعرص

  : اين اعتراضات شاھرخ زمانی را از زندان آزاد نکرد و سرانجام جانش را گرفتۀ اسالمی با بی اعتنائی به ھمۀپيش

  

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

  کارگری ، انسانھای آزاده

 !جان فعال کارگری شاھرخ زمانی در خطر است 

  ! و بدون قيد و شرط از زندانھای رژيم جمھوری اسالمی ايران آزاد شوند ًن کارگری بايد فوراتمامی فعاال

  

 رفقای گرامی ، 

ويژه سرکوب شاھرخ زمانی را تشديد ه ن کارگری و برژيم جنايتکار جمھوری اسالمی ايران سرکوب فعاال

سس سنديکای کارگران نقاش ؤت مأھي" اھرخ زمانی ، کارگر نقاش ، فعال سنديکائی ، عضو ش .کرده است

 تا کنون در ٢٠١۴ چ مار٨از تاريخ "   پيگيری برای ايجاد تشکل ھای مستقل کارگریۀکميت"تھران و عضو 

. ستگير شدخاطر فعاليت ھای سنديکائی ده   درتبريز ب٢٠١١ جون ٧شاھرخ  در . برد سر میه اعتصاب غذا ب

 جرمه و يک سال ب" گروه ضد نظام" جرم وابستگی به ه  سال زندان  ب١٠رژيم جمھوری اسالمی او را به 

 رژيم اسالمی ايران  شاھرخ را از اين  زندان به آن زندان  ، تبريز، يزد ،.  محکوم نمود" تبليغ عليه نظام"

  .کند در شھر کرج منتقل می به زندان  قزلحصار  ًمجددا تبريز ، گوھر دشت ، و اخيرا

ن کارگری در  و به حمايت از اعتراضات ھمکاران کارگر و ديگر فعاال٢٠١۴ چ مار٨شاھرخ زمانی در روز 

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

شاھرخ در اعتراض . کند آن محبوس اند ، منتقل میزندان قزلحصار ، زندانی که فقط مجرمين مواد مخدر در 

 ھفته  ۵ھم اکنون . دھد به انتقال خود و به شرايط وحشتناک زندان قزلحصار به اعتصاب غذای خود ادامه می

جان شاھرخ درخطر جدی است و رژيم .  کيلو وزن کم کرده است٢٠گذرد و او  ی شاھرخ میاعتصاب غدااز 

بد رفتاری با ) توفان(حزب کار ايران . به  شرايط وخيم جسمی او نکرده استجمھوری اسالمی ھيچ توجھی 

 خود مبارزه ۀی وعادالنئکه برای مطالبات پايه را ن کارگری شاھرخ زمانی و دستگيری و به بند کشيدن فعاال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ری و ضد ما يکبار ديگر نفرت و انزجار خود را نسبت به رژيم سرمايه دا. نمايد  محکوم میً شديدا،کنند می

کارگران حق دارند که برای حقوقی که از آن محروم شده اند مبارزه . مردمی جمھوری اسالمی ابرازمی داريم

 کارگر را جلوگيری نمايد بايد ۀھرکوششی که فعاليت مشروع طبق. کنند و تشکلھای مستقل خود را ايجاد نمايند

  . لی محکوم شودتوسط تمامی مزدبگيران و نيروھای مترقی ايرانی وبين المل

ن کارگری ول سالمتی شاھرخ زمانی  و ديگر فعاالؤرژيم جمھوری اسالمی را مس)  توفان( حزب کار ايران 

  .داند می

ھای مردم توسط رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ھم به سود استثمارگران و چپاولگران ايرانی ه سرکوب تود

للی است که با تحريم ھای اقتصادی خود شرايط زندگی مردم وھم به نفع امپرياليستھا و جنگ افروزان  بين الم

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران از ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری  .ايران را وخيمترکرده اند

کند که  ھمين خاطر ، رژيم سعی میه ب. واتحاد و ھمبستگی  اقشار ديگر جامعه با کارگران ھراسان است

دنبال ھمين سياست است که ه ب. جاد تشکل ھای کارگری مستقل و دمکراتيک را خفه کندھرنوع کوشش برای اي

سال  ن کارگری رضا شھابی ، محمد جراحی ، ابراھيم زاده و ديگران را چندينرژيم جمھوری اسالمی فعاال

  .است که  آزار و شکنجه داده و آنھا را زندانی نموده است

کند و کوشش آنھا  ن کارگری برای ايحاد شرايط بھتر دفاع می فعاالۀادالناز مبارزات ع) توفان(حزب کارايران 

ن کارگری و اب و سازمانھای برادر ، فعاالز احۀما ھم. نمايد برای تشکيل سنديکای کارگری را تحسين می

. ندخوانيم که ھمبستگی خود را  با مبارزات کارگران ايران بيان کن تشکل ھا و افراد مترقی جھان را فرا می

مردم حھان بايد نفرت و انزجار خود را از رژيم جمھوری اسالمی برای بد رفتاری و سرکوب و زندانی نمودن 

ن کارگری و زندانيان ن کارگری ايران ابراز دارند و ازرژيم بخواھند که شاھرخ زمانی و فعاالمردم و فعاال

تکشان ايران و حمايت واقعی بين المللی است فقط تشديد مبارزات زحم. سياسی را بدون قيد و شرط آزاد نمايند

  .تواند رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی را به عقب نشينی وادارد و سرکوب توده ھا را متوقف سازد که می

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

  ! گارگران ايران ۀزنده باد مبارز

  !مايه داری جمھوری اسالمی ايران سرنگون باد رژيم سر

  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ اپريل ١٣
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