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 !کنیم می محکوم قویا را کارگری فعالین از شهابی رضا مجدد دستگیری

 

!یزیمی به پا خبه یاری زندانیان اعتصاب  

 !نهیم می ارج را 60 دهه نان جانفشا وایستادگی مقاومت

 جمهوری نظام کل جنایتهای

 !است نابخشودنی اسالمی
 

یه های کارگران حمل و نقل ایتالیاشورای همآهنگی اتحاد نامه تشکرنهادهای همبستگی به  

در حمایت از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برای 

 آزادی رضا شهابی
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 !کنیم می محکوم قویا را کارگری فعالین از شهابی رضا مجدد دستگیری

 

 !کارگران ایران و مردم آزادیخواه

 

ت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، با صدور دو اطالعیه همگان را سندیکای کارگران شرک ،۶۹ دیروز و امروز هفدهم و هیجدهم مرداد

هیات مدیره این سندیکا، به دلیل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثیقه گذار، به   شناخته شده و از اعضاء چهره مطلع نمود که رضا شهابی 

 .ه است، به زندان رجایی شهر فراخوانده  شد ۶۹ مرداد ۷۱ تاریخ

و یا  ر است که فراخواندن رضا شهابی به مانند فراخواندن اسماعیل عبدی دبیرکل سابق و عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایرانبر ما آشکا

تشدید اذیت و آزار کارگران هفت تپه و دادگاهی نمودن دهها کارگر طی هفته هاي و در همین راستا  فعال صنفی معلمان  محسن عمرانی،

سندیکایی و صنفی از فعالیت براي احقاق حقوق خود و مانع تراشی در  بهم پیوسته ای از فشار و بازداشتن فعاالن  زنجیره  همه و همه اخیر،

 .مقابل اقدام مستقل مبارزاتی كارگران است 

. است هتسریع یافت سال اخیر چند به ویژه طي در طول سالهای حکومت جمهوری اسالمی فعالین كارگري روند دستگیري و زنداني نمودن 

هر روز شاهد دهها . بپا خاسته اند موجود وضعیت نابرابر به به اعتراض در شرایط ممنوعیت تشكالت مستقل كارگری، فعالین كارگری

سرمایه جمهوری اسالمی از ترس فراگیر شدن این حرکتهای  رژیم .اعتراض و اعتصابات کارگری صنایع و کارخانجات مختلف هستیم

چهره های كارگری را  دن كارگران به سكوت و تمكین و درهم شكستن روحیه مبارزاتي آنان، فعال ترین و فداكارترینوادار كر برای کارگری

 .كشد بند می هر بهانه ایی به به

نهادهای  .را به شدت محکوم می کنیم رضا شهابی دستگیری مجدد خارج کشور، –ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

د که حتی زندان ، شکنجه و سرکوب بیرحمانه، نجنبشی را نمایندگی می کن رضافعالین كارگري أي چون ر این واقف هستند همبستگی ب

برای  تا متحدا   این وظیفه عاجل را در مقابل ما قرار مي دهد به زندان شهابی باز گرداندن رضا .أراده طبقاتي آن ها را متزلزل كندتواند  نمی

بر عهده همه ما می گذارد که به هر طریق ممکن از وی حمایت کنیم و صدای حق طلبی این کارگر  این مسئولیت را و .یمئآزادیش تالش نما

و  هم طبقه ایهایش، سال هایی از عمر خود را در زندان بسر برده خود و مبارز را که به خاطر دفاع از حقوق و بهبود سطح معیشت و زندگی

تمامی نهادها و  تالش نمود در یک کمپین سراسری باید .به  سازمانها و نهادهای کارگری جهان برسانیم است  دهاکنون به زندان برگردانده ش

کارگران دستگیر شده  رضا شهابی و دیگر تشکلهای کارگری در سطح جهانی را فراخواند تا متحدا خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط

 .گردند 

 .آنها هستیمآزادی بدون قید و شرط خواهان و  صادر شده هستیم علیه  دیگر فعالین کارگری و معلمان دربند  كهي خواهان لغو احکامما همچنین  

 زنداني سیاسي، كارگر زنداني آزاد باید گردد

 خارج کشور –نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

hamahangi@gmail.comnhkommitte 

http://nahadha.blogspot.com 

 ۷۹۷۱اگوست  ۹۶ برابر با ۷۹۶۹ مرداد ۷۱چهارشنبه 
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 کارگر نام آشنا رااین  رضا شهابی 

 !با نیروی همگانی و حمایت های بین المللی از چنگ دژخیمان حاکم نجات باید داد 

 

 !آزادیخواهان و مدافعین طبقۀ کارگرکارگران ، 

همانگونه که پیشتر در قتل عمدی شاهرخ زمانی کارگر ایه داری اسالمی ایران و دژخیمان حاکم برکشور، نظام سرم

کینه توزانه و وحشیانه مصمم به از پا درآوردن رضا شهابی سازمانگر و زندانی حاکمیت سرمایه شاهد بودیم ، امروز 

 .این کارگر آگاه، مبارز و تسلیم ناپذیر هستند

رضا شهابی، چهارشنبه هجده »: آمده است  دیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سن  طبق اطالع 

مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابالغ کرد که کلیه مرخصی 

ابد در اعتراض به این اقدام غیر روز ادامه می ی ۶۹۱های پزشکی اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی 

خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت، آزادی . قانونی مسئولین قضایی و امنیتی اعتصاب غذا کرده است

مرداد خانواده و سندیکا  ۷۲به دلیل عدم دسترسی به تلفن تا مالقاِت روز چهارشنبه . بی قید و شرط از زندان می باشد

  *.«...ی ایشان بی اطالع بوده استاز اعتصاب غذا

هیچ .روز در زندان بماند  ٨٦٩پس از دستگیري رضا شهابي اعالم كرده اند كه او باید همچنان زندانبانانبدین ترتیب 

ضد رضا شهابی علیه این حكم  مشخص نیست که رضا شهابی به چه جرمی و حسابی باید به این حد زندان تن دهد ؟ 

 . و اكنون یازده روز از اعتصاب غذاي او مي گذرد زده ذااب غدست به اعتصانسانی 

در کنارهمسر، فرزندان و تمامی هم طبقه ای خارج کشور، -ما فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

ز قبل های رضا شهابی ، دلنگرانی مان در رابطه با بیماری چهره شناخته شده جنبش کارگری دمحم جراحی که امروز ا

در راستای دفاع تاکنونی ما از کارگران زندانی ، معلمان و محکوم نمودن . جراحات زندان در بیمارستان بسر می برد 

 .را باطل، ناحق و غیرقانونی و ضد انسانی می دانیماحکام شالق و شکنجه ، احکام تاکنونی مربوط به رضا شهابی  

ماند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم، لذا ما تمامی یک روز هم نباید در زندان ب یرضا شهابی حت 

نیروهای آزادیخواه و مدافعین طبقۀ کارگر در سطح جهان را فرا می خوانیم که تمامی نیروها و امکاناتمان را با گسترده 

 .یمان حاکم نجات دهیمترین اعتراضات به کار اندازیم تا بتوانیم این انسان واال و کارگر شریف را از چنگ دژخ

 !رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد

 !زندان نیست... جای کارگر و معلم و پرستار و دانشجو و 

 !ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری ضد کارگری حاکم بر ایران

خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

 یكشنبه ۷۶ مرداد ۷۹۶۹ برابر با ۷۹ اگوست ۷۹۷۱

  :منبع*

 ( ۷۹۶۲بیست و شش مرداد رسانه سندیکای کارگران شرکت واخد اتبوسرانی تهران و حومه ،)

http://vahedsyndica.com/archive/2795 

http://vahedsyndica.com/archive/2795
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 در سندیکای کارگران شرکت واحددر حمایت از فراخوان 

 هیجدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در هیجدهمین روز 

اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان گوهر دشت در بیانیه ای خواستار 

.امضای طومار همبستگی با رضا شهابی از اعضای آن سندیکا شده است  

vsyndica@gmail.com 

ما اعضای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور ضمن 

حمایت از درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 

حومه جهت امضای طومار، در کشورهای مختلف به اشکال مختلف صدای 

در  منعکس می کنیم و اعتراضی رضا شهابی و دیگر فعالین اجتماعی دربند را

کمپین های مختلف آزادی بی قید و شرط زندانیان دربند فعاالنه شرکت می 

. کنیم  

خواست رضا شهابی و دیگر زندانیان اجتماعی دربند که در اعتصاب غذا بسر 

می برند، به نیرو و توان مبارزاتی ما در یک اتحاد عملی سراسری گره 

گری ضامن پیشروی مبارزه طبقه اتحاد و تشکل جنبش کار. خورده است

.کارگر در ایران است  

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

7162آگوست  72  

mailto:vsyndica@gmail.com
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 !نهیم می ارج را 60 دهه نان جانفشا وایستادگی مقاومت
 !است نابخشودنی اسالمی جمهوری نظام کل جنایتهای

 کمونیستها وقتل شکنجه زندان، .است وجنایت فساد ، ازخیانت ای یاههس آغاز، ازهمان اسالمی جمهوری رژیم کارنامه

 وکردستان صحرا درترکمن کشتارانقالبیون .وهست بوده اسالمی سرمایه رژیم همیشگی ی ازبرنامه بخشی سیاسی، ودیگرمخالفان

 یادآور 60 دهه.دارد ادامه وناگونگ اشکال به همچنان و یافت تری گسترده ابعاد بعد درسالیان که بود اسالمی آغازیازجنایت ،

 آزادی وبرای گفتند نه ، ایران اسالمی جنایتکار رژیم به که است ای آزاده انسان هزاران ای حماسه ومقاومت درخشان مبارزات

 نننگی ایدیگرازتاریخ صفحه همچنین نیز، دهه این .نکردند گریز شده وازستیزنابرابرتحمیل نهاده برکف جان اجتماعی وعدالت
 کتاب است رفته برایران ازجمله اسالمی جمهوری فرماندهی وتحت اسالم نام به که ازجنایاتی مبسوطی شرح .است اسالمی جنایات

 منجیان مذهبی هجوم بهنگام غیرمسلمان کشتارهزاران .پذیرنیست امکان نوشته، کوتاه دراین مختصر ای اشاره وحتی شد خواهد ها

 قتل صفویان، قزلباشان بدست درآذربایجان مذهبان سنی عام قتل سربداران، حاکمیت زواربهنگامدرسب کافران کشتار صدراسالم،

 درایران، حاکم دینداران که باشد نبایستی آور تعجب .نیستند شدنی فراموش که اند نمونه چند تنها ...قاجارو دردوران بهائیان عام

 وبرای اسالم نام به است، شده شناخته مدنیت ازاصول یکی عنوان به متازحکو دین جدائی که بیستم درقرن را جنایات همان مشابه

 عنوان به آنرا کنند، می دفاع 67 تابستان و 60 درسال جنایت همه ازآن وکماکان اند تکرارکرده جنایتکاراسالمی حکومت تثبیت

 که تراود برون همان وزهازک .خوانند می وقتل سزاوارسرکوب را دهه آن جانباختگان و شمارند می ازاسالم حفاظت

 وپیروان ازحامیان وانتظاردیگری شود می مجازشمرده وبربریت جنایت دینی، حاکمیت بشری وضد ارتجاعی ماهیت.دراوست

 درمقام کروبی ، وزیری نخست درمقام موسوی ، جمهوری ریاست درمقام ای خامنه .است وناروا بیهوده داشتن، حاکمیتی چنان

 دل کرشمه با که حکومتی امروزی اکثراپوزیسیون وحتی حکومتی باالئی های درمنصب وروحانی خاتمی مجلس، ورئیس نماینده

 اندرکاران دست تمامی .اند کرده نقش ایفای شصت ی کشتاردهه در نحوی به هریک ، دارند امامشان حیات زیبای دردوران

 برپا کارگروسایرزحمتکشان های توده اراده به که هیدردادگا بایست ومی اند داشته نقش زمانی آن درجنایات دهه آن حکومتی

 .باشند پاسخگو شد خواهد

 هم چه طلب، اصالح یا اصولگرا چه باشند، ای وجرگه ازهرطیف دینی حاکمیت تداوم سخنگویان   تمامی اسالمی، جمهوری دررژیم

 اند آماده وهمواره امریکسانند درماهیت ند،کن نقش ایفای حکومتی اپوزیسیون درمقام ویا باشند قرارداشته برمصدرحکومت اکنون

 شهد وجویباران درکنارحوریان شان وحواریون خود جلوس راه وهموارساختن داری سرمایه نظام حفظ ، اسالم عظمت برای

 ازبزرگترین یکی ، روحانی دولت وزیران درهیأت اکنون اگرهم .یازند دست دگراندیش کشتارانسانهای هرگونه به بهشت، وشراب

 مرگ ازهیأت عضوی وهمچنین واهواز دزفول دادستانی درمقام چند سالیانی که شخصی آوائی، بنام شصت کشتاردهه جنایتکاران

 یکی پوردمحمی، مصطفی جانشین است، کرده نقش ایفای وانقالبی، آزادیخواه انسان درکشتارصدها دزفول، یونسکو زندان

 حکومت مشتاقان جماعت   این .باشد تعجب جای نبایستی شود، می زیردادگستریو و دوره درآن تهران مرگ هیأت ازعناصرپرنفوذ

 غیرخودی به را خودی گاه هیچ و هستند منافع وهم همدست زحمتکشان استثماروستم ی وادامه دگراندیشان سرکوب بهنگام دینی

 ناآگاهان تا است مردم وتحمیق فریب برای ها ازخودی طیف آن یا این گاهی گه آمیزشده گفتاررنگ برخی .داشت نخواهند ارجح

 که است رسیده اثبات به بارها .باشد داشته درپی مزایائی تواند می دربرابربدتر، بد انتخاب گویا که باوررسند این به ایران جامعه

 ی ماهه چند ی پرونده.نشست اسالمی سراب امید به و باورآورد ژاژگوئیها چنان به ونباید یکسانند وبدتر بد اسالمی، درجهنم
 وازانتخاب دانستند بدترارجح به را بد ، اسالمی سراب امید به که آنانی برای است تلخی درس روحانی، جمهوری ریاست دوردوم

 اسالمی معروف جالدان نیزجوالنگاه روحانی جمهوری ریاست دوم دوره این وزیران هیأت.کردند وپایکوبی شادمانی ، بد مجدد

 ازاعتراضات پس سیاسی وقتل درسرکوب یا شصت ی کشتاردهه در یا که اند جمله ازآن ...و جهرمی ، ربیعی علی ، آوائی .است

 وملیتی، اجتماعی دیگرفعالین و آموزگاران کارگری، فعالین وزندان دستگیری فشاربرکارگران، تشدید .اند داشته دست 88 سال

 مبنی دولتی اپوزیسیون های ازمنتظرالوکاله بخش آن های بهند.است روحانی جمهوری ریاست دوردوم اسالمی دیگرازثمرات یکی

 خوش قرارداد، بخشش مورد آنرا وعامالن آمران ولی نکرد فراموش باید می را سیاسی وکشتارزندانیان اسالمی جنایات براینکه

 این .است حکومتی های شیوه مانه دهندگان ادامه با پیمانی هم ونوعی وانقالبیون آزادیخواهان سایر ، کمونیستها قاتالن به خدمتی

 وهستند بوده درکشتاردگراندیشان داشتن دست ازننگ خود برائت خواهان ازیکسو گفتاری، چنان طرح با ضدمردمی جماعت

 خود احتمالی فردای برای اندیشی چاره درصدد امروزی، قدرتمندان وکشتارتوسط سرکوب ی ادامه با نوائی هم در وازدیگرسو

 جنایات وآمران عامالن هم  اسالمی جنایتکاران عفو که کنند گوشزد قرارگیرد، بررسی مورد گذشته که گاه ندهرچ تا میباشند

 با همراه باید می اندیشی هرآزاد .شود فراموش نیزنبایستی  درآینده اسالمی جنایات دهندگان ادامه وهم کنونی جانیان هم پیشین،

 را اسالمی وستم وشکنجه زندان دستگیری، که وکسانی درایران اسالمی تارهایوسایرکش شصت ی دهه جانباختگان های خانواده

 . بخشیم می ونه کنیم می فراموش نه :که برآورد فریاد همچنان شصت، ی دهه جانفشانان یاد بزرگداشت درضمن ، اند کرده تحمل

 اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم باد سرنگون

 سوسیالیسم باد زنده
 کشور خارج – ایران در کارگری جنبش با گیهمبست نهادهای

 7102  سپتامبر

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 
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 به یاری زندانیان اعتصابی 

!یزیمبه پا خ  
و زندانیان  اجتماعیفعالین  ،رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی در راستای ادامه  سرکوب کارگران و آزادیخواهان

همانگونه که اطالع دارید در آخرین اقدام و در راستای . هر روزه دست به جنایت جدیدی می زنداسی در بند سی

تشکر از رای دهندگان سبز و بنفش در گرد و خاک قانون حقوق شهروندی  و گرفتن رای اعتماد برای دولت  بغایت 

را  ( رجایی شهر)  ن سیاسی زندان گوهردشتتعدادی از زندانیا ،حسن روحانی از مجلس ارتجاعی خویش کارجنایت

این زندان که فاقد امکانات اولیه که  01تحت عنوان هواخوری از بقیه زندانیان جدا کرده و سپس آنان را به بند  

این بند که پنجره های آن با ورقه . اغلب با هزینه شخصی و توسط خود این زندانیان تهیه شده است منتقل می کند 

مجهز به دستگاههای بندها و حتی حمام و توالت . نیستپوشیده شده  و هوای کافی برای تنفس در آن  های فوالدی

برای بازپس  در اعتراض به این عمل ضد انسانی نزدیک به یک ماه از این زندانیان  جمعی. است شنود و دوربین

انواع شکنجه های جسمی و روحی دلیل این زندانیان ب .نددست به اعتصاب غذا زد گیری حقوق اولیه انسانی خویش،

و هم  در مراحل بازجویی و همچنین در طی دوران محکومیت اغلب با بیماری های مختلفی دست بگریبان هستند

 .  بسر می برند و سالمتی آنها در خطر جدی قرار داردشرایطی بس دشوار در  اکنون

رژیم جمهوری  غیر انسانیوحشیانه و دن این اعمال نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم کر

 ،همه زندانیان سیاسیکارگران زندانی، خواستار خاتمه این محدودیت ها و همچنین آزادی بی قید شرط  اسالمی،

    .دربند می باشدو اجتماعی فعالین مدنی 

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

7102 آگوست  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 
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فراخوان ربابه رضایی برای تجمع مقابل مجلس دربیست وهشتمین 

 روزاعتصاب غذای همسرش رضا شهابی

 صبح41ساعت  -شهریور41سه شنبه:زمان

 بهارستان -مقابل مجلس :مکان

درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد برای 

 نجات جان این کارگر زندانی

 درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد

رضا شهابی راننده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد، بیست و شش روز است 

ست و سمت چپ بدن او بی حس شده و جانش در خطر که اعتصاب غذا کرده ا

 .است

برای نجات جان و آزادی رضا روز سه شنبه چهاردهم شهریور ساعت ده صبح به 

و از تمامی رانندگان و کارگران شرکت واحد . مجلس بهارستان مراجعه می کنم

 .انتظار دارم همراه و یاری رسان من و صدای رضا باشند

 ده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد اتوبوسرانیهمسر رضا شهابی، رانن
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Reza Shahabi has been on a                                                                  

hunger strike since August 9, 2017 

 

تاکنون اتحادیه ها ، سندیکاها و تشکلهای مختلف بین المللی خواهان آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی و 

جمهوری اسالمی را برای اعمال ضد کارگری و انسانی محکوم دیگر زندانیان سیاسی شده اند و حین حمایت، رژیم 

 . میتوانید بخشی از پشتیبانیهای تاکنونی را در سایت سندیکای کارگران شرکت واحد مالحظه کنید. کرده اند

http://vahedsyndica.com/ 

به شورای همآهنگی اتحادیه های 

ل و نقل ایتالیاکارگران حم  
یاران و همکاران مبارز   

 درودهای گرم و صمیمانۀ ما را بپذیرید

نامۀ  شما خطاب به مقامات ایران و ایتالیا در حمایت از رضا شهابی و برای نجات جان او، یکی از 

درخشان ترین نمونه های کم نظیر همبستگی طبقاتی بین المللی است و نشان از درک عمیق و 

.ز ضرورت همبستگی بین المللی، بخصوص در شرایط کنونی استمشخص شما ا  

حقوقی نظیر آزادی تشکل، اعتصاب، عقیده و بیان، مشارکت در تدوین قوانین کار، نظارت بر امور  

از دست آوردهای مبارزات طوالنی طبقۀ ... کارخانه و تولید، ممانعت از اخراج های بی رویه و 

ام عنان گسیختۀ سرمایه داری درنقاط جهان به اشکال مختلف در اکنون که نظ. کارگر جهانی است

تالش حذف دستاوردهای جنبش کارگری و بسیاری از خدمات و امکانات و امتیازات کارگری است 

که حتّا با توسل به زور و سرکوب و تعقیب و زندان و اعدام، برای  تآمین مقاصد ضد کارگری  خود 

ارگران مبارز دیگر چیزی جز دفاع از آن حقوق اولیه و حفظ رضا شهابی و ک" جرم. "می کوشد

.دستاوردهای تا کنونی نیست  

. نامه شما نه در حمایت از یک فرد، بلکه حمایت از یک طبقۀ جهانی و حقوق و دستآوردهای اوست

 شما در این نامه با همصدایی با رضا اعالم می کنید که به نظام سرمایه اجازه نمی دهیم که حقوق و

شما در مقابل  خیل جهانی . دستآوردهای این طبقۀ را ولو درگوشه ای از دنیا مثل ایران، پایمال کند

سرمایه داری، جبهۀ جهانی نیروی کار را فرامی خوانید که از رضا شهابی به عنوان سمبل دفاع از 

ه مؤثرترین حقوق اولیۀ کارگری و دستآوردهایش، حمایت کنند و خود نمونه و پیشاهنگ این امر ب

شما از مقامات و کل نظام سرمایه داری ایتالیا قاطعانه می خواهید که تا آزادی رضا : شکلی می شوید

شهابی، روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران رالغو کنند و حتّا التیماتوم می دهید که در غیر این 

مبستگی بین المللی فرا تر از درود بر شما، این عالیترین شکل ه. صورت اعالم اعتصاب خواهید کرد

در عین حال با این اقدام  به حاکمین اعالم می کنید و اخطار می دهید . حرف و در عمل واقعی است

http://www.workers-iran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:reza-shahabi-has-been-on-a-hunger-strike-since-august-9-2017&catid=11:articles&Itemid=129&lang=en
http://www.workers-iran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:reza-shahabi-has-been-on-a-hunger-strike-since-august-9-2017&catid=11:articles&Itemid=129&lang=en
http://vahedsyndica.com/
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که مسئلۀ رضا شهابی مسئلۀ ماست و قاطعانه از او حمایت می کنیم، بدانید که اجازۀ تکرار چنین 

.مسائل و سرکوب هایی را در اینجا به شما نخواهیم داد  

خارج کشور، به عنوان بخش کوچکی از  –ما اعضاء نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

جنبش کارگری ایران در تبعید، وظیفۀ طبقاتی خود می دانیم که از حمایت طبقاتی درخشان و 

همبستگی عملی و کم نظیر شما برای نجات جان رضا شهابی که اکنون در چهارمین هفتۀ اعتصاب 

یقین . حالی وخیم به سر می برد، قدردانی کنیم و از شما درس همبستگی واقعی را بیاموزیمغذا با 

داریم که با چنین همبستگی های مؤثر جهانی رژیم جمهوری اسالمی را  به زانو در خواهیم آورد و 

.بزودی جشن آزادی رضا را در کنار شما یاران برگزار خواهیم کرد  

.اریم و پیروزی شما و جبهۀ جهانی طبقۀ کارگر را آرزومندیمدستان شما را به گرمی می فش  

 زنده باد همبستگی رزمندۀ طبقۀ کارگر در سطح جهان

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

7102سپتامبر   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 
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تجمع اعتراضی دانشجویان ورانندگان شرکت 
واحد و فعالین کارگری و تعدادی از معلمان 

 درحمایت از کارگر زندانی رضا شهابی

 ۷۹۶۹, ۷۱شهریور 

 

تجمع و تظاهرات اعتراضی دانشجویان ورانندگان وکارگران شرکت واحد به همراه فعالین کارگری و معلمان امروز چهاردهم شهریورمقابل مجلس 

 روز در اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر بسر میبرد۷۱ضعیت کارگر زندانی سندیکایی رضا شهابی که امروز بهارستان در اعتراض به و

این تجمع که از همان ابتدا درساعت ده صبح در مقابل مجلس توسط نیروهای مسلح مستقر در مجلس به خشنونت کشیده شد و کارگران ورانندگان 

خیابان مقابل مجلس  ان و فعالین کارگری و معلمان بعلت فشار متفرق کردن نیروهای امنیتی و پلیس ، درشرکت واحد همراه با تعدادی از دانشجوی

اتحاد و اینکه دست به راهپیمایی زدند که شعارهایی از قبیل دانشجو کارگر اتحاد اتحاد و کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر دانشجو معلم اتحاد و 

ادامه دارد سر میدادند وتعدادی از مردم هم تظاهر کنندگان را حمایت و همراهی میکردند ،تظاهرکنندها همنان تا داخل شهابی آزاد نشه این وضع 

مترو شعار میداند ودر آخر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از حمایت دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان تشکر کردند و اعالم 

  برسیم کارگران و دانشجویان و دیگر فعالین باید ادامه یپدا کند تا با یکصدایی بتوانیم به مطالبات بحق مانکردند که این اتحاد بین 
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تشکل کارگری هماهنگ کننده سراسری حمل و نقل ایتالیا 

 !رضا شهابی اعتراض کرد در نامه ای شدیدا نسبت به حبس
 
 :به

 رهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا سید علی خامنه ای

 رئیس جمهوری اسالمی ایران، حسن روحانی

 حقوق بشر، قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران شورای عالی

   نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل

 دادستانی تهران،

 شرکت اتوبوسرانی تهران 

 ایتالیا" اف اس آی"مدیر اجرایی، شرکت حمل و نقل 

 :دولت ایتالیا

 نخست وزیر ایتالیا

 وزیر امور خارجه ایتالیا

 وزیر حمل و نقل ایتالیا

 :پارلمان ایتالیا

 رئیس مجلس سنای ایتالیا

 رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا

 

 !رضا شهابی فوری آزاد باید گردد: موضوع

 
کننده  یک تشکل هماهنگ" ۷۱۰۲مارس  ۷۲هماهنگ کننده ملی کارگران حمل و نقل عمومی "

ایتالیا در بخش  ریسراسری در بخش حمل و نقل ایتالیا است که شامل بسیاری از اتحادیه های کارگ

 .حمل و نقل می شود

  

سندیکای کارگران  با این نامه ما به تداوم اذیت و آزار رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار

دوباره زندانی شده است،  ۷۱۰۲اگوست  ٨شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که از تاریخ 

 ۷۷شهابی گفته شده است، شهابی باید تا  همسر رضا بنابه اظهارات دادستانی، که به. اعتراض می کنیم

 .در زندان محبوس بماند ۷۱۰٩دسامبر 

 

بطور  در حین رانندگی سر کار و درحضور مسافران اتوبوس ۷۱۰۱رضا شهابی در ماه ژوئن 

ماه حبس در  ۰٨بعد از . زندان اوین محبوس شد۷۱٨خشونت آمیز مورد حمله قرار گرفت و در بند 

و پرداخت هفت و نیم  سال ۲سال زندان، ممنوعیت از فعالیت سندیکایی به مدت  ۶دی، به سلول انفرا

به دلیل فشار شدید جسمی و  .دادگاه انقالب محکوم شد ۰۲میلیون تومان جریمه نقدی توسط شعبه 

ناحیه دیسک گردن و کمر شد و مجبور  شکنجه در دوران بازجویی، آقای شهابی دچار آسیب دیدگی از

او در مرخصی پزشکی به توصیه پزشک  پس از چند سال تحمل حبس،. و عمل جراحی گردیدبه د

در دوران حبس مجبور گردید که در چهار نوبت  الزم به ذکر است آقای شهابی. قانونی به سر می برد

الزم، نسبت به بدتر شدن سالمتی اش و بی حسی سمت  مجزا در اعتراض به عدم مراقبت های پزشکی

به انتقالش به  در اعتراض به ( در آندوره)آخرین اعتصابش   .، دست به اعتصاب غذا بزندچپ بدنش

دوباره دادگاهی شد و  ۷۱۰۲آقای شهابی در ژانویه  . روز طول کشید ۲۷زندان رجایی شهر در کرج 

 ن درزندان بدنام اوی ۰۲۱که مربوط به یورش نیروهای انتظامی به بند  –" علیه نظام تبلیغ"با اتهام 

نظر نیز  به یک سال دیگر حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید –بود  ۷۱۰۲آوریل  ۰۲تاریخ 

 .مورد تایید قرار گرفت

  

  .محکوم می کنیم ما تداوم هدف قرار دادن رضا شهابی و حبس مجدد و ناعادالنه رضا شهابی را شدیدا
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وضعیتی بسیار جدی و  کارگری در ایران را، که ما همچنین استمرار اذیت و آزار و بازداشت فعالین

است فوری و بدون قید و شرط  غیرقابل انکار است را محکوم می کنیم؛ همه بازداشت شدگان ضروری

  .آزاد گردند

 

انسانی و شرایط  این غیر قابل قبول است که یک فرد به خاطر مبارزه برای حقوق خود، شرایط زندگی

جدی حقوق انسانی و تهاجمی  این اقدام سرکوبگرانه نقض. ود در حبس باشدکار بهتر برای همکاران خ

 .غیرقابل تحمل به مفاهیم پایه ای تمدن و عدالت است

 

حال همکاری اقتصادی  ، در"راه آهن دولتی ایتالیا"ما همچنین مطلعیم که شرکت حمل و نقل ایتالیایی، 

است؛ چنین چیزی در " ایران ری اسالمیشرکت راه آهن جمهو"با شرکتهای حمل و نقل ایران، 

شوند و حقوقشان نقض می گردد،  شرایطی که کارگران ایران در بخش حمل و نقل نیز سرکوب می

  .قابل تحمل نیست

 

همکاری با  ضروری است تا رهایی رضا شهابی وهمه کارگرانی که ناعادالنه حبس شده اند، از

تمام شرکتهای  صورت ما آماده اعالم اعتصاب درشرکت های ایرانی جلوگیری شود؛ در غیراین

 .در ایتالیا هستیم"* اف اس آی"اتوبوسرانی 

  

اجتماعی در  ما از تک تک اتحادیه های کارگری، سازمان های سیاسی و احزاب، و سازمان های

گری شهابی و دیگر فعاالن کار سراسر ایتالیا می خواهیم که از این درخواست و اقدام برای آزادی رضا

 .بازداشت شده در ایران حمایت کنند

 

 ایتالیا-۷۱۰۲اگوست  ۷۶

 "هماهنگ کننده ملی کارگران حمل و نقل عمومی "

 -------------------------------------
در حمایت از اعتصاب غذای « شاهرخ زمانی»بیانیه ی خانواده ی 

آستانه ی دومین سالگرد جاودانه شدن شاهرخ  زندانیان سیاسی در

 :زمانی در زندان رجایی شهر
 

 

   خواهان جهان خواهان ایران و آزادی آزادی

 

ایران برای دفاع از حق آزادی  نزدیک به یک ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالین جنبش کارگری

آنان که بعد از سال ها حبس . آنها در خطر جدی هست صنفی وسیاسی خود دست به اعتصاب غذا زده اند و سالمتی

امکان برگزاری هرگونه مراسم را از ما  قصد جان شاهرخ را کردند و  کارگری  برای بریدن زبان اعتراض جنبش

رفقایش از جمله  ارند و هر آن ممکن است مثل شاهرخ عزیز ما با شگرد جدید جاناینک قصد جان رفقایش را د ستاندند

ایشان به نام شاهرخ ضمن اعالم همبستگی با  ما خانواده ی شاهرخ زمانی در دومین سالگرد. رضا شهابی را بستانند

ی و بین المللی می خواهیم تا بدون قید وشرط آنها بوده و از تمامی فعالین مل همه ی این عزیزان دربند، خواهان آزادی

 .به نام آزادی به طور یکپارچه از سالمتی و حق آزادی آنها دفاع نمایید دیر نشده

 

 ٨۶/۱۶/۰۶خانواده شاهرخ زمانی ـ 
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 اهواز پاخاستۀ به فوالدگران به خطاب
خواست هایتان  ماه مزد عقب افتاده و سایر ٤اعتصاب و اعتراضات خستگی ناپذیر شما برای دست یابی به  !دوستان کارگر

 شما با. نشان دادیددر این مبارزه خیابانی، اتحاد و پشتکار خود را شما  .، تبلور اراده فوالدین شماستپیاپیطی چند هفتۀ 

گرسنگی و فالکتی را که دولت و کارفرما به  ،کش، سفرۀ خالیشهروندان زحمت پیگیر خود در مقابل دیدگان عابران و ۀمبارز

بانک ملی را، که مالک و تصاحب کننده  شما با تالش و مبارزه متحد خود. طبقه کارگر تحمیل کرده اند به تصویر کشیدید

شرایطی که تمرد  در. مزدهای پرداخت نشده تان کردید داخت یک ماه ازگروه ملی فوالد اهواز است، مجبور به پر

معمول تبدیل شده است، گرفتن یک ماه حقوق آن هم با  ه ایفرمایان و دولت از پرداخت ماه ها مزد کارگران به شیوکار

اتحاد و مبارزه است که طبقه باید بپذیریم و بیاموزیم که . مبارزۀ خیابانی را باید یک پیروزی و یک گام به پیش محسوب کرد

شاید در نگاه نخست چنین تصور شود که کارگران گروه ملی فوالد ایران یک ماه از حقوق . می رساندکارگررا به پیروزی 

پس باید منتظر  ،خود را از کارفرما و مالک دریافت کردند و برای بقیۀ خواست هایشان هم وعده هائی به آنان داده شده است

اما این اشتباه است و ما مطمئیم که شما فریب وعده و وعیدها را نمی ! دولت و کارفرما به وعده هایشان وفا کنندبمانند تا 

در کشوری که با تأکید حاکمان، اعتصاب کارگران برای احقاق حقوق . خورید و با عزم راسخ تر به مبارزه ادامه خواهید داد

در در کشوری که دولت، کارفرما، پلیس و قوه قضائیه در یک صف واحد خود دشمنی و محاربه با خدا محسوب می گردد، 

د به نی را که برای گرفتن مزد عقب افتاده خود به اعتراض و مبارزه روی می آورانو کارگر ایستاده اندمقابل طبقه کارگر 

کارخانه و در خیابان های شالق می کشند و به زندان محکوم می کنند، مبارزه چند هفته ای شما کارگران فوالد در صحن 

را دارید و از حاکم شهر اهواز نشان داد که برای احقاق حقوق   خود شجاعت و جسارت به چالش کشیدن قوانین منحط نظام 

 !تهدیدهای مسئوالن قضائی، نیروهای انتظامی و امنیتی نمی هراسید و فریب کارفرما و وعده های او را نخواهید خورد

را به  آنکه صاحب کارخانه است و مالکیت ابزار تولید را در انحصار خود دارد و زندگی طبقۀ کارگر !رداندوستان کارگر و همد

گونه دروغ و فریب و تهدید را مجاز ادامۀ استثمار ابا ندارد و هرفالکت کشانده است و از هیچ ستم و جنایتی برای به سیه روزی و 

اتکا به قانون سرمایه و با حمایت دولت و قوه قضائیه و مجلس که قانون خصوصی  این طبقه با. سرمایه دار است ۀمی داند، طبق

چه کسی می تواند باور کند که بانک ملی که در همین بده بستان ها و . سازی را تصویب کرده است برای خود حقانیت قائل است

های مالی قدرتمند دولتی از تنزیل خواری و  رانت خواری ها، گروه ملی فوالد را تصاحب کرده است و به عنوان یکی از بنگاه

های کالن می رسد، قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نباشد؟ کارگرانی که با کار اری در بخش های مختلف به سودسرمایه گذ

ی پر می آورند و به مواد خام و شمش های فوالد و آهن جان می بخشند و به کاالسای خود چرخ تولید را به حرکت درطاقت فر

در مقابل چشمان . بارۀ مشکالت مالی شرکت فوالد نخواهند خورددولت را در سود تبدیل می کنند، فریب دروغ های کارفرما و

همۀ ما در مجتمع فوالد خوزستان با ظرفیت اسمی بسیار باال در شیفت های مختلف خطوط تولید کارخانجات صنعتی گروه ملی 

چند شیفت کاری در این چرخه تولید در مقابل مزدی که چند بار از  کارگر در ۲٥۱۱ز حدود ورمی آیند و هر به حرکت درفوالد 

دولت و کارفرما می  آنگاه .روانه می کنند به بازارو نظام سرمایه داری حاکم خط فقر پانین تر است سیل کاال را به نفع کارفرما 

 !خواهند ما باور کنیم که از این تولید سودی عایدشان نمی شود

گرفتن همان گونه که در عمل نشان داده اید خواست شما کارگران گروه ملی و صنعتی فوالد اهواز فقط  !فوالدگران به پا خاسته

گرچه گرفتن مبلغ . یک یا چهار ماه حقوق نیست که کارفرما قادر باشد با وعده پرداخت آن مبارزه کارگران را به سازش بکشاند
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پیروزی  ندروزانه شان محرومآورند و از خرید حتی نان مصرفی یک ماه حقوق برای کارگرانی که از سفره خالی فریاد برمی 

ثروت  عمل نشان دادید که سرنوشت مجتمع فوالد برایتان اهمیت دارد و به عنوان مولدان اصلیشما در حرف و . محسوب می شود

تان با سرنوشت های چون زندگی شما و خانواده ،بارۀ آیندۀ این مجتمع شرکت و دخالت داشته باشیدحق دارید در تصمیم گیری در

جتمع فوالد و برای پیشبرد دیگر خواست های امروز و فردای بارۀ آیندۀ مبرای پیشبرد نظر خود در. این مجتمع گره خورده است

خود بیش از هر چیز نیازمند حفظ اتحاد و مبارزه برای پی ریزی یک تشکل طبقاتی براساس روابط و مناسبات رشته های صنعتی 

درتمند در مبارزۀ طبقاتی شتن به یک قطب قکارگران صنعت فوالد ایران باید به اتحاد طبقاتی و تبدیل گ. و حرفه ای خود هستید

 .ندگذاربخود تأثیر آیندۀ  سرنوشت آنان تنها از این طریق می توانند بر. باید خود را در یک اتحادیه مستقل متشکل سازند. بیاندیشند

اتحادیه مستقل صنعت » کارگران صنعت فوالد متشکل از مجتمع فوالد خوزستان و گروه ملی صنعتی فوالد اهواز از ۀاگر هم

گز به دولت اجازه قاتی آنها مداخله داشته باشد، هرسرنوشت کارگران و حفظ منافع طب برخوردار باشند و این اتحادیه در «والدف

واگذار تجربه نشان داده است که . نخواهد داد که کارخانه های صنعتی سود ده را به سرمایه داران و عوامل حکومتی واگذار نمایند

مستقل  ۀاتحادی. گشته استهای صنعتی کستگی و تعطیلی این واحدبخش خصوصی منجر به ورش کردن کارخانه و صنایع به

سری و اعمال تبعیض و ستم طبقاتی کارفرما و وزارت خانه و سازمان های به فه دارد از کارگران در مقابل خودصنعت فوالد وظی

به آموزش  کارگران به مشارکت در سرنوشت خود تشویقو ضمن ایجاد همبستگی و  کنداصطالح متولی امور کارگران حمایت 

طبقۀ کارگر برای بهبود زندگی، پیشرفت اجتماعی و سیاسی خود و برای . شمرده شده نیز کمک می کندکارگران برای اهداف بر

حادیه یا یکی از این تشکل ها ات. رهایی سیاسی و اقتصادی و رفع استثمار باید تشکل های مستقل طبقاتی خود را به وجود آورد

سندیکای صنعتی در رشته ها و صنایع مختلف و اتحاد این تشکل ها در اتحادیه های سراسری و کنفدراسیون هاست که باید مستقل 

تشکل مستقل دیگر طبقۀ کارگر حزب سیاسی . از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی سازمان یابند و عمل کنند

 .به اهداف خود دست یابد ،بنیادی سیاست حاکم بر جامعه نمی تواند بدون تغییر بقۀ کارگرزیرا ط. مستقل این طبقه است

ما از همۀ کارگران، بویژه کارگران فوالد تمام مناطق کشور و کارگران صنایع مختلف خوزستان تقاضا می کنیم با تمام توان خود 

 . از فوالدگران به پا خاستۀ اهواز پشتیبانی کنند

ژه های پارس جنوبیکارگران پرو  

 کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

 فعاالن کارگری جنوب

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک

کرج -جمعی از کارگران محور تهران   

٦٩٢١مرداد ماه  ٩٢  

kargaran.parsjonobi@gmail.com 
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 بخشهای کارگری های اتحادیه فدراسیون) اف .یو .آی جهانی رهکنگ به پیام

 و موادغذایی توزیع رستوران، هتلداری، موادغذایی، کشاورزی، صنایع

 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای از (تنباکو

 اگوست ٩۲برابر با٦٩٢۱هریورش ۵ایران 

 عزیز همکاران و دوستان

سپتامبر  ۰آگوست تا  ۷٨اف، از تاریخ . یو. امین کنگرۀ جهانی آی ۷۲ مناسبت به ما همبستگی پیام و گرم درودهای

کنگرۀ بسیار موفقی را برای پیشبرد منفعت کارگران و تشکالت کارگری در سراسر . در شهر ژنو را بپذیرید ۷۱۰۲

و دولت ها به ن، شرکت های سرمایه داری یامی دانیم که باید در کنار هم ایستاد تا حمالت کارفرما. جهان آرزومندیم

 . حقوق و دستاوردهای کارگران را به عقب برانیم

همان طور که . نمی توانیم در این گردهمائی مهم با شما باشیم. اف. یو. متأسفانه ما به عنوان یک تشکل عضو آی

ی باال در بسیاری از شما ممکن است مطلع باشید به دلیل محدودیت های زیادی که به ما تحمیل شده، از جمله جو امنیت

از زمان راه انداری سندیکای . کشور، ما نمی توانیم به عنوان نمایندگان سندیکا آزادانه فعالیت و یا سفر داشته باشیم

کارگران نیشکر هفت تپه، اعضای هیأت مدیره و فعالین سندیکا و بسیاری از کارگران هفت تپه هدف آزار و اذیت و 

هفته های اخیر شاهد اقدامات سرکوبگرانه علیه ده ها تن از کارگران نیشکر هفت  در. پیگردهای قانونی قرار گرفته اند

نفر کارگر نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر به دلیل شرکت  ٦۱از جمله بیش از . تپه و تشدید فشار بر سندیکا بوده ایم

ام دادگاه انقالب اندیمشک در همچنین شعبۀ اجرای احک. دادگاهی شده اند« تحریک کارگران»در اعتصاب و به اتهام 

طی ابالغیه ای به آقای علی نجاتی، عضو هیإت مدیره سندیکا، از او خواسته است که در  ۷۱۰۲آگوست  ۷٤تاریخ 

علی نجاتی به . ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند در غیر این صورت بازداشت خواهد شد

شده است و در گذشته نیز بارها دستگیر و زندانی شده بود و این حکم علیرغم ماه حبس محکوم  ٦اتهامات واهی به 

 .ط های استرس زا صادر شده استیبیماری قلبی ایشان و تجویز پزشکان مبنی بر عدم حضور در مح

طی گزارش های رسیده ده ها تن از کارگران نیشکر ممکن است بزودی به دلیل شرکت در اعتصابات اخیر دادگاهی 

این اعتصابات به دلیل پرداخت . همچنین اعضای دیگری از اعضای هیأت مدیره سندیکا به دادگاه احضار شده اند. دشون

نشدن دستمزد و مزایای کارگران شاغل و بازنشستگان نیشکر هفت تپه و در اعتراض به روند خصوصی سازی شرکت 

کارگران امنیت شغلی خود را از دست بدهند، خصوصی سازی شرکت از جمله موجب شده است که . به وقوع پیوستند

متأسفانه در بخش های دیگر . دستمزدهایشان با تأخیر پرداخت شود و نیروهای انتظامی در محیط کار مستقر گردند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز به طور دائم . کارگری نیز شرایط مشابهی حاکم است

 ۷۱۰۲آگوست  ٨هم اینک آقای رضا شهابی عضو هیأت مدیره این سندیکا از تاریح . ار قرار می گیردمورد اذیت و آز

 .در زندان رجائی شهر در اعتصاب غذا به سر می برد

درخواست می کنیم که نقض مستمر حقوق کارگران در . اف. یو. امین کنگرۀ جهانی آی ۷۲ما از نمایندگان منتخب در 

اقدامات فوری شما از جمله تصویب یک . ذیت و آزار کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کنندایران و بازداشت و ا

 . قطعنامه اضطراری در این کنگره بسیار سودمند خواهد بود

 .ازهمۀ شما بسیار سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم

 :در همبستگی

  ٩١٦۲آگوست  ٩۲برابر با  ٦٩٢١یور هرش ۵سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ایران، 
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 مصوبات

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  خارج کشور

 "اشتراکات ما :" الف 

نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل  -0
و مبارزات کارگری انعکاس اخبار . کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند

 .و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف  این نهاد ها می باشد
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و  این نهادها -7

افشا و . ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند
لیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیری از بهره برداری های نیروها مبارزه بر ع

 .و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد
تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و   -9

یعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران، دفاع از جلب حمایت و همبستگی وس
مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح 

 .جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است
ی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالم -4

 . جمله وظائف ماست
تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای  -5

همبستگی کارگری در خارج از کشور  به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به 
 . ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست

کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف  جمع آوری -1
 . نهادهای همبستگی با کارگران ایران است 

 

 "ارگان ها :" ب 

 مجمع عمومی: یک 

مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی  -0
نشست و یا مجمع . یابد ماه یک بار  تشکیل می 6این مجمع عمومی  هر. کارگری است

 .عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد
پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -7

را تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده 
 . بعهده دارد

حضور تمامی اعضا نهادها . رسمیت می یابدمجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها  -9
 . در مجمع عمومی ضروری و آزاد است

به پیشنهاد نصف بعالوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده  -4
 . فراخوانده میشود
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بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع  -5
 . ی گیردمعرفی یک نهاد صورت محداقل و 

شود که درصورت  این تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده برای همه نهادها ارسال می

 .توافق نصف به عالوه یک نهادها درمدت یک ماه، آن نهاد به عضویت در می آید

ازجانب نهادی درمورد عدم صالحیت نهاد متقاضی عضویت ،  درصورت ارائه سند –تبصره 

 .جمع عمومی  میباشدتصمیم گیری برعهده اولین م

 :میهمانان درمجامع عمومی عبارتند از – 6

رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفعاالن کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل  –الف 

شرکت این میهمانان درمجمع عمومی با تائید دوسوم هیئت هماهنگ کننده صورت .می آورند

 .میگیرد

المللی وارتباط با گرایشات چپ کارگری  مناسبات همبستگی بینا ب رفقائی که دررابطه –ب           

رفقای دعوت شده میتوانند  .شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع عمومی دعوت می شوند

 وبعنوان مشاوروانتقال تجربه درمباحثبا بحث و تبادل نظرات . حضور نماینددرتمامی طول جلسات 

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 . ی مساوی برخوردار هستندهمه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق را - 7

شود که حد اقل ازسه عضوتشکیل شده ودرپیوند بامحیط  نهاد محلی به نهادی گفته می - 8

ایران درفعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری ( کشوریاشهر) استقرارخود 

 . داشته باشد

 هئیت هماهنگ کننده: دو 

مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد - 1 

 . ها  یک هیئت هماهنگ کننده  سه نفره انتخاب میکند

روز یکبار تشکیل جلسه داده و وظایف را بر حسب مورد بین خود  14هیئت هماهنگ کننده هر  -2

ای نهادها نیز میتوانند بدون حق رای وتنها باحق مشارکت سایر اعض. یا اعضای دیگر تقسیم میکند

دراین نشست ها شرکت کرده و درچهارچوب دستورجلسه تعیین شده توسط هیئت هماهنگ کننده 

 . ها معین می شود، نظرات مشورتی خودراابرازکنند ودرمحدوده زمانی که برای اظهارنظرات آن

ت یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی هئیت هماهنگ کننده مجاز نیست به اقداما -3

هر پیشنهاد یا برنامه جدید . همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد. بپردازد

 .باید به اطالع تمامی نهادها رسیده و با توافق نصف بعالوه یک آنها قابل اجرا خواهد بود

ای نیست بلکه میکوشد با درگیر کردن تمامی رفقا  هیئت هماهنگ کننده راسا مجری هیچ برنامه -4

 . و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند
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گزارشات مجامع عمومی ، مصوبات، اطالعیه ها و اخبار مربوط به مجموع نهادها تنها از طریق  -5

 . طریق ایمیل گروهی توزیع درونی می شودو از  هیئت هماهنگ کننده انتشار بیرونی می یابد

که  جلساتدر این . نهادها برگزارمیشوداعضای عمومی از  جلساتبا توجه به نیاز و ضرورت، -6

معادل مجمع عمومی نبوده وازاختیارات مجمع عمومی برخوردارنیستند، نهادها گزارش فعالیتهای 

رامون پیشنهادات و فعالیتهای جاری صورت خود را ارائه داده و نیز بحث، تبادل نظر و مشورت پی

بعهده هیئت هماهنگ کننده بوده و گزارش این جلسات را تهیه و  جلسات عمومیاداره این . میگیرد

 .به نهادها ارسال میکند

هر شش ماه یکبار  در مجمع عمومی سه نهاد به طور دوره ای و چرخشی برای تشکیل هئیت -7

هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئیت هماهنگی . هماهنگ کننده انتخاب میشوند

 .    معرفی میکند

هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کاماًل پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت  شش ماهه  – 8

نهادهابشود وبعد ازبررسی، آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی مناسب هستند به مجمع عمومی 

 .د آنهاتصمیم گیری شودارائه دهد تادرمور

، ضروری است یک دبمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدی – 9

نفرازاعضای هیات پیشین، درجلسات هیات هماهنگ کننده جد ید به مدت یکماه بعنوان مشاور 

 . حضورداشته باشد

ساعت گردش  48امکانیزم مسئولیت انتشاربیا نیه واطالعیه ها با هیئت هماهنگ کننده ب – 10

 . ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد

رچهارچوب مصوبات وسیاست داطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن : تبصره یک 

 .وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند کلی نهادها

ازآنجا به همه نهادها اطالعیه ها بصورت پیش نویس به هیئت هماهنگ کننده ارسال و:تبصره دو

اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه  .ومنفردین برای نظردهی فرستاده می شوند

چنانچه نهادی باکلیت  .واطالعیه داشته باشد، بایستی مورد اصالحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد

ی آن نهاد درپائین بیانیه درج می باید اطالع دهد، تا نام وامضا بیانیه واطالعیه مذکورمخالف باشد،

زمان مورد . دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است نشود واگرنهادی دراین رابطه جواب نداد،

 . ساعت می باشد 48نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها 

هادها درصورتی که نهادی با بیا نیه یااطالعیه ای توافق نداشته باشد، اسامی سا یرن: تبصره سه 

نهادها، اکثریت درصورت توافق . بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطالعیه آورده می شود

  .ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد

 ضوابط همکاری ها –پ 
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هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند، لذا این  -0
از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ  مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل

وجه گرایشی مجاز نیست خودرا بر این مجموعه تحمیل کرده و یا به نوعی این نهادها را 
 .زیر مجموعه خود محسوب نماید 

، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها همکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -7
در چنین روندی جهت انسجام و صیقل . تعملی اس و همکاری بر شرکت در فعالیتها

بخشیدن به مسائل فکری در زمینه های نظری، مباحث سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای اهداف 
جنبش کارگری را در مسیر همکاریهای خویش قرار خواهیم داد ولی  تصمیمات سیاسی ـ 

 . نظری گرفته نمیشود
د راسا و یا با شرکت هر نهاد مترقی نهادها در سطح محلی کامال مستقل بوده و میتوانن - 3

همچنین در صورت عدم توافق با یک  برنامه جمعی . دیگری فعالیتهائی داشته باشند

 .پیشنهادی به هیچ وجه ملزم به تبعیت و اجرای آن نیستند

بحث و اقناع می احترام، تصمیم گیریها بین نهادها بر اساس تفاهم، اعتماد متقابل،  - 4

ی که نیاز به رای گیری باشد، توافق نصف به عالوه یک اعضای شرکت در موارد. باشد

 .کننده درنشست ضروری است

نهادها داوطلبانه در فعالیتهای عملی مشترک شرکت میکنند، ودر صورت شرکت،  - 5          

 .متعهد به  انجام آن و سپس دادن گزارش کتبی فعالیت های خود به مجمع عمومی می باشند

نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات درونی نهادها و همجنین هیچ  - 6

 .در سطوح مختلف ،بدون توافق کلیه نهادها را ندارد سمینارهاو جلسات عمومی

این گزارشا ت می باید یک . نهادها موظف به ارائه گزارش اقداما ت شش ماهه خود میباشند – 7

کی به هیئت هماهنگ کننده ارسال شوند تا برای اطالع پالتا ماه پیش ازمجمع عمومی حضوری یا

 .دراختیا رنهاد ها گذاشته شود

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری، بنا به تعریف، جمع نهاد ها ست وترجیح وتشویق آن  – 8

با ابن . برایجا د نهادهای متشکل درکشورها وشهرهای مختلف وپرهیزازانفراد وتک یاختگی است

توان وتجربه فعا لین کارگری درخارج ازکشورکه به هردلیل بصورت نها د محلی عمل حال خود را از

 . کنند بی نیازنمی داند وآنا ن رابه همکاری دعوت می کند نمی

واحد های محلی نها دها ی همبستگی درسطح کشورها برای امکان همکاری وهماهنگی میا ن 

رترازتک تک نهادهاایجا د شود، یعنی روش تر وفراگی اند تا یک جمع بزرگ نهادها ایجا د شده

همکاری منفرد ین باجمع نهادها  .کارنهادها نباید درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن باشد

برقبول این اصل بنیادی وبدیهی استواراست که نها دها شالوده این تجمع وهمکاری را تشکیل 

ن درهیچ موردی نبا ید اسا س موجودیت نهادی میدهند وموازین وشرایط کاروهمکاری بامنفردی

 .  راتحت الشعاع قراردهد

 . هرمتقاضی عضویت انفرادی را می باید حد اقل یکی ازاعضای نها دها معرفی کند – 9
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عضو منفرد می بایست بصورت فعال دریکی ازفعالیتهای عمومی نهادها ازجمله کمیسیونها   –10

تنها  غیرفعال بودن درفعالیتهای عمومی نهادها، رتصو در عضومنفرد .شرکت داشته باشد

جمعی ونهادی و   شود بمنظوراهمیت فعالیت دسته توصیه می.  برخوردارازحق رأی مشورتی است

پیشبرد بهتراین نوع فعالیتها ، از هر نهاد حداقل یک رفیق دریکی ازفعالیتهای عمومی شرکت فعال 

 .داشته باشد

اما میتواند  ه عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شودتواند ب  عضومنفرد نمی – 11

 .برعهده گیرد و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

هرنها د . مناسبات در درون نهادها می باید برشفافیت وصداقت وصراحت استواربا شد – 12

تالفات موجود، به وعضونهاد وهرعضومنفرد حق دارد دررابطه با مباحث وتدارکات تصمیمات ویا اخ

طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه 

 .درجمع نها دها ودعوت عمومی به امضای موافقین آن با شد

شوند، برای پذیرش دوباره درنهادها پروسه  یا به هردلیلی جدا می کسانی که ازنهادها اخراج و - 13

 . می نمایندنفردین مستقل را طی عضویت م

هرعضووهرنهادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب  – 14

 . تائید نهادها قرارندارد، شرکت کند، بایستی پاسخگودربرابرنها دها باشد

کت کرده چنا نچه رفیق یا نهاد شرکت کننده درچنین جلساتی، با آگاهی ازماهیت نشست درآن شر

وازاین     عمل خود د فاع نماید، بال فاصله عضویت فرد یا نها د مربوطه ازطرف هیئت هماهنگ 

 .کننده تا مجمع پیش روبه تعلیق درمی آید وتصمیم قطعی درمجمع عمومی گرفته خواهد شد

اولین مجمع عمومی پس ازتعلیق، وضعیت قطعی رفیق یا نها د مربوطه را تعیین خواهد کرد 

 .رت مسئله برپایه گزارش هیئت هماهنگ کننده درسطح جنبش انتشا رداده می شودوصو

دارد، چنانچه به  ای، فرد یا نها دی که تمایل به شرکت درآن را  درصورت برگزاری چنین جلسه

صورت نهاد همبستگی شرکت میکند، می با یست به هیئت هماهنگ کننده اطالع دهند تا آ ن اجالس 

 .رآن، مورد توافق مجمع عمومی نهادها قرارگیردویا نحوه شرکت د

چنانچه درشرایط ایجاد شده کوچکترین ناروشنی وجود داشته باشد، هیئت هماهنگ کننده موظف 

العاده بدهد تا  تصمیم گیری، فراخوانی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق است پیش ازهرعمل یا

 .مسئله درآن مجمع، مورد بررسی قرارگیرد

 درقالب بیانیه واطالعیه ویا در واکنش مقتضی را ا حتماً باید درپنج مقطع زمانی معین،نهاده – 15

اول ماه مه، سا لگرد کشتارزندانیان سیا سی : اینهاعبارتنداز. دستور گذاشتن یک کمپین، نشان دهند

 . دهه شصت، سا لگرد کشتارکارگران خاتون آبا د، هشت مارس، کمپین برای آزادی کارگران زندانی
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 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

.با زندانیان سیاسی رفتار می کند  

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

.مال میکندعلیه زندانیان سیاسی اع  

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

.برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند  

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر 

.حمیل می کندکارگران برای آزادی از زندان ت  

.رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند  

.تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید  

. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. باید  بر علیه این وضعیت برخاست  

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

را فرامیخواند که به ... ان و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و همه کارگر

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی 

،شرکت نمایند نموده و  

 تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

. بیشتر، فراهم گرددسیاسی هرچه   
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 !کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید به کمپینهای آزادی

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

 !را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم
  !مرزی ندارد نهمبستگی جهانی کارگرا

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 یکا ها، اتحادیه های کارگری، سند

 ...و  نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

 !ضروری است
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی 

و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم موجود 

برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت  .اجتماعی است

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی . بکوشیم

 .سرمایه داری است

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 !ه ماستگسترش مبارزه متحدان
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 که ... و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم

و  حمله رسیدنش، قدرت به بدو از رژیم این .داد ادامه بود، نیزرایج پهلوی سلطنت و شاه زمان در

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری تشکلهای و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را بحران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی و بحران سیاسی در

هیچ جناح و دسته و گروه و  .است گذاشته جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی گرانی،

 . ین نظام باید برچیده شودکلیت ا. جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

 
 نهادها، کارگری، فعالین و کارگران کشور، خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 در که دفرامیخوان را کارگری جنبش هواداران و دوستداران تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در هستند، که کشوری و شهر منطقه، محل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و تظاهرات اعتراضی، پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 .شویم یاسیس زندانیان تمامی و زندانی کارگران شده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

!بپیوندید  

کارگران زندانی و تمام  کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط

!زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و 

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

یگر زندانیان سیاسی خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و د

برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به 

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها این کمپینها

این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی . و میکنند

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در . داشت هدزندانیان سیاسی ادامه خوا

ایران همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، 

با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و 

به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش 

.ری در خارج کشور یاری رسانندکارگ  

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  کارزارها، به کمپینها،

ی هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمام

زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و 

  .اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


