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  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
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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١٧ اگست ٢٢
  

  )م ل(نامه به احزاب کمونيست

   ونھاد ھای دمکراتيک و مترقیئیتشکالت مستقل سنديکا متشکل در کنفرانس بين المللی و

To: The Fraternal Marxist-Leninist Parties and Organisations, democratic, progressive, 

labour organisations, and freedom loving people 

 

رضا شھابی عضو رھبری سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران دراعتصاب غذا  به سرمی برد، خواھان آزادی 

 يان سياسی شويمفوری و بی قيد و شرط او وھمه زندان

  

  

  رفقای گرامی ، 

 روز است که در اعتصاب غذا ١٠طبق گزارشات رسيده رضا شھابی کارگر زندانی عضو سنديکای واحد در بيش از 

 شھر پس ئی  از بدو ورود به زندان رجا]اسد[اين کارگر مبارز وعدالتخواه ، چھارشنبه ھجده مرداد ماه. سر می برده ب

 احکام زندان به ايشان ابالغ کرد که کليه مرخصی ھای پزشکی اش غيبت محسوب شده و که واحد اجرای از اين

 روز ادامه می يابد در اعتراض به اين اقدام غير قانونی و سرکوبگرانه اعتصاب غذايش را ٩۶٨محکوميت زندان وی 

. ز زندان می باشدی قيد و شرط ا محکوميت، آزادی بۀ  رضا شھابی  با توجه به اتمام پايان دورۀخواست. آغاز کرده است

ت خانواده و سنديکا از گس برابربا شانزده ا]اسد[ مرداد٢۵ِن تا مالقات روز چھارشنبه ولفيبه دليل عدم دسترسی به ت

  . اعتصاب غذای ايشان بی اطالع بوده است
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 در دو ئیيری و بازجوموران امنيتی در حين دستگأاين کارگر زندانی به دليل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن م

دليل عدم تحمل حبس، مرخصی پزشکی ايشان از ه و ب.  گردن و کمر قرار گرفتۀمرحله تحت عمل جراحی از ناحي

با اين وجود دادستانی با سوءاستفاده از . د قرار گرفتئيسوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پايان حبس مورد تا

 باقی ماندن سه ماه از محکوميت حبس با تھديد به ۀی از ايشان گرفته بود به بھانوثيقه ای که پيشتر برای آمدن به مرخص

اقدام غير قانونی دادستانی در فراخواندن شھابی به زندان در حالی . ضبط ملک وثيقه گذار شھابی را به زندان فراخواند

افزايش . را در پرونده ديده است ٩۴/۶/٢۴ آزادی اش به تاريخ ۀصورت گرفته است که وی پس از ورود به زندان نام

 پيش رفته که اجرای احکام زندان به وی ابالغ نموده است که تمامی مدت مرخصی ئیفشار بر اين کارگر زندانی تا جا

شھابی در حين ( روز در زندان بماند و بالفاصله ديگر حکم زندان ايشان ٩۶٨و بايد . پزشکی غيبت محسوب شده است

نيز )  به دادگاه فراخوانده شد و بسيار ناعادالنه محکوم به يک سال زندان گرديدً پنج ساله مجدداگذراندن دوره محکوميت

 .  می شودءاجرا

 زندان گوھردشت که محل نگھداری زندانيان سياسی می باشد منتقل شده ١٠ن ووی به سال" رضا اعالم کرده که ۀخانواد

 در اين گرمای طاقت است و زندانيان امکان ھوا خوری ندارند و حتاست اين بند فاقد ھر گونه امکانات اوليه زندگی ا

 محکوميت، بازگرداندن مجدد رضا شھابی به زندان ۀرغم اتمام دور علی. فرسا کولر و يخچال برای آنان فراھم نيست

ھای در جھت اعمال فشار بر کارگران شرکت واحد برای جلوگيری از تداوم عدالت خواھی و عدم پيگيری خواسته 

  . "قانونی شان می باشد

   رفقای عزيز  ،

ھمانطور که بارھا به اطالعتان رسانده ايم رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی از ايجاد تشکلھای مستقل کارگری 

 کارگر و مردم می بيند و بنابراين سعی دارد ۀاين رژيم  پايان زندگی زالوئی اش را در اتحاد طبق.  درھراس استًشديدا

توطئه " ن کارگری را با اتھام ھرکوششی در جھت ايجاد تشکلھای دمکراتيک و مستقل کارگری را خفه کرده  و فعاال

اما مبارزه برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری در ايران تاريخی طوالنی دارد ، دستگيری . دستگير کند" عليه امنيت ملی

با تشديد مبارزه ، . ن  توسط رژيم شاه و جمھوری اسالمی نتوانسته است اين مبارزه را متوقف کند فعاالۀجو شکن

  . کنند کارگران مطالبات خود را به رژيم جمھوری اسالمی تحميل می

  نظير اسماعيل عبدی دبيرکل سابق و عضو ارشد کانون صنفیئین سنديکافراخواندن مجدد رضا شھابی وساير فعاال

وتشديد فشار بر کارگران نيشکر ھفت تپه  ودادگاھی نمودن آنھا  فعال صنفی معلمان  و يا محسن عمرانی، معلمان ايران

ھمه وھمه ناشی از ترس جمھوری اسالمی از قدرت گيری تشکل مستقل  کارگران است وازھمين روی زبونانه می ....

يوس و صدای اعتراض آنھا را خاموش أ کارگران را م، رايجببندھایو کوشد با تشديد فضای ارعاب و زندان و بگير 

  . گرداند

 نھادھای دمکراتيک مترقی می خواھد  که مۀ احزاب و سازمانھای کمونيستی وانقالبی وھۀ ازھم)توفان(حزب کارايران 

  . محکوم کنندًن کارگری را شديدابازداشت وزندانی کردن مجدد رضا شھابی و فعاال

 احزاب وسازمانھای کمونيستی وانقالبی وھمه نھادھای دمکراتيک می خواھد، آزادی ۀ ازھم)نتوفا(حزب کارايران

  .فوری و بدون قيد و شرط رضا شھابی وھمه زندانيان سياسی را طلب کنند

  ازرفقای احزاب برادر، نيروھای  دمکراتيک و مترقی ، سازمانھای کارگری و شخصيت ھای )توفان(حزب کارايران

می خواھد  که با ارسال نامه ھای اعتراضی به سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی ويا به ھرطريق ممکنی  که آزاديخواه 
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 جمھوری اسالمی از ۀ بانگ اعتراض برآرند، ضمن محکوم کردن اعمال ارتجاعی وبربرمنشان دانندصالح می خود

  . ايند کارگران ايران دفاع وبا آنھا ابراز ھمبستگی  نمۀحقوق دمکراتيک واولي

  ! زندانيان سياسیۀآزادی فوری وبی قيد و شرط رضا شھابی وھم

  !زنده باد ھمبستگی با کارگران وزحمتکشان ايران

  !مرگ بر رژيم سرمايه داری و ضد کارگری جمھوری اسالمی

  )توفان( حزب کارايران

  ٢٠١٧ت گس ا٢٠

، فيسبوک ، و آدرس الکترونيکی ارسال شده اين نامه به  تعداد  بيشماری حزب ، سازمان ، جبھه ،  تشکل کارگری 

 . در زير ليست اسامی احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانھای مارکسيستی لنينيستی ذکر شده اند. است 

نمارک  ، حزب کمونيست کارگران  دحزب کمونيست کارگران تونس ،  حزب  کار ترکيه  ،  حزب کمونيست کارگران

  ،  تشکيالت برای ارویلمان  ،  پالتفرم کمونيستی نات برای بازسازی حزب کمونيست کارگران فرانسه  ،  تشکيال

 پالتفرم کمونيستی  ،  حزب کمونيست اسپانيا –احيای حزب کمونيست يونان  ،  حزب کمونيست پرولتاريای ايتاليا 

، حزب )   لنينيست-مارکسيست(زيک ،   حزب کمونيست کار دومينيکن  ،   حزب کمونيست مک)  لنينيست- مارکسيست(

عمل (،  حزب کمونيست شيلی ) بورکينو فاسو( ، حزب کمونيست انقالبی  ولتا )   لنينيست-مارکسيست(کمونيست کلمبيا 

، حزب کمونيست انقالبی برزيل  ،  حزب کمونيست )   لنينيست- مارکسيست(،  حزب کمونيست اکوادور)  پرولتری

 ۀلبانی  ، حزب کمونيست توگو ، جبھا، حزب کمونيست بنين  ، حزب کمونيست ) يست لنين- مارکسيست(ونزوئال 

مارکسيست ( زب کمونيست انقالبی ساحل عاج ، حزب کمونيست پرو  حکارگران پاکستان  ، راه دمکراتيک مراکش ، 

  ، دمکراسی انقالبی ھندوستان )  لنينيست 

  

 

 


