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 بولتن گزارشات 

آزادی برای کمپین دفاع   
 رضا شهابی و دیگرکارگران زندانی

 

 خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

nhkommittehamahangi@gmail.com 
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رضا کارگری در ایران برای دفاع از آزادی  نهادهای همبستگی با جنبش

، دیگر کارگران زندانی و نیزتمامی زندانیان سیاسی درایران کمپین  شهابی

آزادی را دردستورکارخود قرارداد وهمه فعالین کارگری، سازمانها ، انجمنها، 

کمیته ها و احزاب را فراخواند که به هر شکل که میتوانند در این کمپین فعاالنه 

کت کنند و ضمن محکوم کردن رژیم جمهوری اسالمی سرمایه، خواهان شر

این رژیم ضد کارگر را . زندانیان شوند آزادی فوری و بدون قید و شرط همه

هر چه بیشتردر مقابل افکار جهانی افشاء کرده، نهادها و سازمانهای کارگری 

ضد کارگر را  بین المللی را به یاری این کمپین فراخوانده و یک صدا این رژیم

.کردمجبور به آزادی تمامی زندانیان سیاسی   

 

 تا آزادی بی قید وشرط رضا شهابی 

!و دیگر کارگران زندانی از پا نخواهیم نشست  

 

نهادهای همبستگی موفق شدند تا کنون همبستگی جمعی ازسازمانها و تشکهای 

ی به کارگری در سطح جهانی را جلب نمایند و در شهرها و مراکز مختلف

کمپین . رفه های اطالعاتی بپردازندؼبرگزاری جلسات، تظاهرات، آکسیونها و 

آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی کماکان تا آزادی این عزیزان ادامه 

خواهد داشت و همگان را فرامیخوانیم که همراه با ما در این امر مهم به 

و رفقایی که برای آزادی فعالیتهای خود ادامه داده و دست تمامی دوستان 

کارگران زندانی و حمایت از مبارزات کارگران در ایران فعالیت میکنند را به 

.گرمی میفشاریم  



در زیر بخشی از فعالیتهای که تاکنون برای آزادی کارگران زندانی و حمایت 

 از جنبش کارگری صورت گرفته است را به اطالعتان میرسانیم.

 

 استرالیا
 :یخواهایرانیان آزاد

 ایران برخیزیم كارگران طلبانهبه دفاع از مبارزات عدالت 

در زیر شدیدترین سرکوب ها قرار گرفته و جمهوری اسالمی در جهت  جنبش کارگری در ایران

 ها و اعتراضات کارگری در ایران دست به دستگیری و محاکمات هخاموش کردن صدای خواست

 .مبارزات كارگران همیشه پیشتاز پیكار مردم بوده است .در بی دادگاههای خود زده است فعالین آن

در شرایطی که زندان های رژیم اسالمی پر است از فعالین کارگری و آزادیخواهان کشور و کسانی 

فعال دیگر جنبش کارگری، زنان،  صدهامانند آقایان منصور اسانلو،  ابراهیم مددی، رضا شهابى و 

سالها ست در سیاهچال های رژیم به اسارت گرفته شده اند، كه دانشجویان، خلق های تحت ستم 

از جنبش کارگری و بخاطر  تجمع اعتراضی در دفاع  ،"ایران ىکمیته همبستگی با جنبش کارگر"

ما همه نیروهای سیاسی، هواداران جنبش . آزادی فعالین کارگری و دیگر آزادیخواهان بر پا می کند

رکت در این تجمع اعتراضی فرا می خوانیم و دستشان را مى کارگری و مردم آزادیخواه را به ش

 . فشاریم

 مقابل تاون هال سیدنى: مکان 

 Corner of Goerge st.  and Bathurst st. City of Sydney   

 بعد از ظهر  6تا  5آگوست از ساعت  35جمعه : زمان 



 تماس بگیرید آقای پرتوی (  0635689640)  برای اطالعات بیشتر با شماره مبایل 

 استرالیا  –کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران 

 4030سوم، آگوست 

proletarianunite@gmail.com 

 گزارشی از 

  تجمعی اعتراضی علیه زندانی کردن کارگران در ایران

  یااسترال –کمیتً ٌمبستگی با جىبش کارگری ایران 

 9889يزداد 22جًؼّ 

استزانيب تجًؼٗ در يزكش  –آگٕست ايسبل، كًيتّ ًْجستگٗ ثب كبرگزاٌ ايزاٌ  98رٔس جًؼّ 
ضٓز سيذَٗ ٔ در يمبثم تبٌٔ ْبل آٌ در اػتزاض ثّ رژيى جًٕٓرٖ اساليٗ ايزاٌ در راثطّ ثب 

دٔراٌ حبكًيت سَذگٗ سیز سزکٕة يزدو ايزاٌ در   كبرگزاٌ سَذاَٗ ٔ سبيز سَذاَيبٌ سيبسٗ ٔ
اػضبٖ ايٍ كًيتّ ٔ ثّ ًْزاْٗ ػذِ اٖ ديگز اس ايزاَيبٌ ٔ رفمبٖ . ايٍ رژيى ثزگذار كزد

در ايٍ تجًغ كّ ثّ يذت سّ سبػت ٔ در . استزانيبٖ در ايٍ كًپيٍ ايستبدِ ضزكت كزدَذ
سبػبت ضهٕؽ ٔ پز تزاكى يزكش ضٓز ثزگذار ضذ، پالكبرد ْبيٗ اس ػكس كبرگزاٌ سَذاَٗ ٔ 

بيٗ ثزاٖ آسادٖ آَٓب َٕضتّ ضذِ ثٕد ٔ ًْچُيٍ ضؼبر ْبٖ پبرچّ اٖ ثشرگٗ كّ ضؼبرْ
خٕاستبر آسادٖ سَذاَيبٌ سيبسٗ ٔ ثٕيژِ كبرگزاٌ كّ تُٓب ثّ جزو تطكيم اتحبديّ ْبيطبٌ 

 .دستگيز ضذِ ثٕدَذ، َٕضتّ ضذِ ثٕد

ّ را اس طزيك در فٕاصم كٕتبْٗ، دٔ تٍ اس رفمبٖ ضزكت كُُذِ، لسًت ْبيٗ اس ثيبَيّ ايٍ كًيت
در حذٔد چُذ صذ َسخّ اس ثيبَيّ كًيتّ ثّ سثبٌ اَگهيسٗ در . ثهُذگٕ ثزاٖ رْگذراٌ خٕاَذَذ

اػتزاض ثّ ايٍ دستگيزٖ  جًؼی   ييبٌ يزدو پخص ضذ ٔ ثيص اس صذ َفز اس يزدو ،َبيّ دستّ
ّ گفتگٕ دٔستبٌ ضزكت كُُذِ ثب يزدو رْگذر كّ تؼذاد ثسيبر سيبدٖ ثٕدَذ ث. ْب را ايضب كزدَذ

يٗ َطستُذ ٔ ثب تٕضيح ػهت ثزگذارٖ ايٍ كًپيٍ ثّ افطبگزٖ ْبيٗ در ثبرِ ٔضؼيت فالكت 
 .ثبر يزدو در ايزاٌ پزداختُذ

. ثؼذ اس ظٓز ضزٔع ضذِ ثٕد تب تبریک ضذٌ ْٕا ادايّ یبفت 8ایٍ تجًغ اػتزاضی کّ اس سبػت 
ثّ ایٍ تجًغ اػتزاضی ٔ  ثٕدَذ  ثب تٕجّ ثّ ایٍ کّ ثزخٕرد يزديی کّ در يکبٌ تجًغ يب گزد آيذِ

ْب لزار گزفت ، يتبسفبَّ ايب در ثّ يسئهّ کبرگزاٌ ایزاٌ کبيالً حًبیتی ثٕد ٔ يٕرد استمجبل آٌ
َيزْٔبيٗ كّ خٕد را اپٕسيسيٌٕ ديٕکزات ٔ يتزلی حبكًيت جًٕٓرٖ اساليٗ  ثيٍ ثزخی اس 

ی رفت يٕرد تٕجّ ٔ استمجبل يٗ داَُذ ثؼهت سكتبريسى ٔ يُفؼم ثٕدٌ ، آٌ چُبٌ کّ اَتظبر ي
 .لزار َگزفت

ثّ دفبع ” : كًيتّ ثزگذارٖ در اطالػيّ اش خطبة ثّ ايزاَيبٌ آساديخٕاِ سيذَٗ چُيٍ َٕضتّ ثٕد
جُجص کبرگزی در ایزاٌ در سیز ضذیذتزیٍ . اس يجبرسات ػذانت طهجبَّ كبرگزاٌ ایزاٌ ثزخيشیى

ش کزدٌ صذای خٕاستّ ْب ٔ سزکٕة ْب لزار گزفتّ ٔ جًٕٓری اساليی در جٓت خبيٕ
اػتزاضبت کبرگزی در ایزاٌ دست ثّ دستگيزی ٔ يحبکًبت فؼبنيٍ آٌ در ثی دادگبْٓبی خٕد 

در ضزایطی کّ سَذاٌ ْبی . يجبرسات كبرگزاٌ ًْيطّ پيطتبس پيكبر يزدو ثٕدِ است. سدِ است
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لبيبٌ يُصٕر رژیى اساليی پز است اس فؼبنيٍ کبرگزی ٔ آسادیخٕاْبٌ کطٕر ٔ کسبَی يبَُذ آ
اثزاْيى يذدی، رضب ضٓبثٗ ٔ صذْب فؼبل دیگز جُجص کبرگزی، سَبٌ، داَطجٕیبٌ،   اسبَهٕ،

خهك ْبی تحت ستى كّ سبنٓب ست در سيبْچبل ْبی رژیى ثّ اسبرت گزفتّ ضذِ اَذ، 
تجًغ اػتزاضی در دفبع اس جُجص کبرگزی ٔ   ،”کًيتّ ًْجستگی ثب جُجص کبرگزٖ ايزاٌ“

يب ًّْ َيزْٔبی سيبسی، . نيٍ کبرگزی ٔ دیگز آسادیخٕاْبٌ ثز پب يی کُذثخبطز آسادی فؼب
ْٕاداراٌ جُجص کبرگزی ٔ يزدو آسادیخٕاِ را ثّ ضزکت در ایٍ تجًغ اػتزاضی فزا يی خٕاَيى ٔ 

 ”.دستطبٌ را يٗ فطبريى

در طٕل يزاسى دٔ تٍ اس اػضبٖ استزانيبيٗ، حشة كًَٕيست استزانيب ٔ ًْچُيٍ كبَذيذ ايٍ 
ثيبَيّ پبيبَٗ كًيتّ ثب اَذكٗ . ة ثزاٖ اَتخبثبت جبرٖ، حضٕر داضتُذ ٔ يب را يبرٖ يٗ دادَذحش

 :َسجت ثّ يتٍ اَگهيسٗ چُيٍ ثٕد( ثؼهت تزجًّ) تفبٔت

 مردم آزادیخُاي َ عذالت طلب سیذوی

ايزٔس در ایزاٌ کبرگزاٌ تحت حبکًيت رژیى سزيبیّ داری جًٕٓری اساليی یکی اس سخت تزیٍ 
ٔالؼی ٔجٕد   بی خٕد را يی گذراَُذ ، اتحبدیّ ْبی کبرگزی ٔ تطکالت يستمم کبرگزیدٔراٌ ْ

  فؼبنيٍ ٔ يذافؼيٍ کبرگزی ٔ چپ ٔ کًَٕيست پز ضذِ  اس  َذارد سَذاٌ ْبی جًٕٓری اساليی
ثؼذ اس يذت   است ، تبکتيک رژیى ثزای سزکٕة خٕاستّ ْبی کبرگزی ، ثگيزٔ ثجُذ ، سَذاٌ ٔ

است ایٍ تبکتيک فزسبیطی کّ ثب ْذف خستّ کزدٌ فؼبنيٍ کبرگزی در  طٕالَی آساد کزدٌ
داخم ٔ خبرج ثّ کبر گزفتّ ضذِ است خٕضجختبَّ َتٕاَستّ است کّ يجبرسیٍ کبرگزی يب را ثّ 

رژیى ثب سجؼيت یک دیکتبتٕری سزيبیّ داری ْبرسؼی کزدِ است کّ تًبو . ػمت ثزاَذ 
ايزٔسِ تمزیجب تًبو فؼبنيٍ . آيذِ را لهغ ٔ لًغ کُذ  سُذیکب ْب ٔ اتحبدیّ ْبی خٕد جٕش ثٕجٕد

کبرگزی ٔ آسادیخٕاْبٌ یب در سَذاٌ ْستُذ یب اس کبر اخزاج ضذِ اَذ ٔ یب سیز فطبر تٓذیذ ٔ ارػبة 
ثطٕر دائى يؼتزضيٍ کبرگز ٔ . ُْٕس اسبَهٕ ٔ يذدی ٔ ضٓبثی در سَذاٌ ْستُذ . لزار دارَذ 

اٌ ثّ سَذاٌ افکُذِ ضذِ یب يٕرد ثبسخٕاست َيزْٔبی سيبسی کبرگز –يذافؼيٍ حمٕق صُفی 
ایٍ   ايُيت سزيبیّ ٔ ايُيت  ثخٕاٌ) آَٓب ثب يٓز الذاو ػهيّ ايُيت يهی. ايُيتی لزار دارَذ 

ثزای دفبع اس حمٕق . سؼی ثّ خبيٕش کزدٌ صذای اػتزاضبت کبرگزی دارَذ ( رژیى ضذ کبرگز
برگزی ، ثّ رسًيت ضُبختٍ حمٕق ػبدالَّ کبرگزاٌ اس جًهّ حك ایجبد تطکم ْبی يستمم ک

يب ايزٔس   ، ٔ ثخبطز حفع ضئٌٕ اَسبَی ٔ ًْجستگی طجمبتی کبرگزی،  ٔ يُبست ثزای آَٓب
ایٍ جب جًغ ضذِ ایى تب اػتزاض خٕد را َسجت ثّ ادايّ سَذاَی ثٕدٌ سَذاَيبٌ سيبسی ٔ ثٕیژِ 

 .لزار ْستُذ درخٕاست ْبی أنيّ يب ثذیٍ . سَذاَيبٌ کبرگز اػالو کُيى 

سيبسی کبرگزی ثبیذ ثزسيًت ضُبختّ ضذِ ٔ ایٍ  –حك ایجبد تطکالت يستمم صُفی  – 9
 .تطکالت اجبسِ فؼبنيت آساداَّ پيذا کُُذ 

پطتيجبَی … اس ْز تطکم ديٕکزاتيک ٔ يتزلی سَبٌ ،داَطجٕیبٌ ، َٕیسُذگبٌ ، يؼهًبٌ ٔ – 2
   کزدِ ٔ خٕاْبٌ فؼبنيت آسادَّ آَٓب ْستيى

ًبیُذگبٌ ٔالؼی کبرگزاٌ ثبیذ در يسئهّ تؼييٍ حذالم دستًشد سبنيبَّ جشء تصًيى َ – 8
 گيزَذگبٌ ثبضُذ

اخزاج ضذگبٌ اس کبر ثب پزداخت غزايت ثّ سز کبرثبس گطتّ ٔ تبييٍ کبر ٔ ايُيت ثزای ًّْ  -4
 ثبیذ ثزسًيت ضُبختّ

 ٌ ضَٕذکبرگزاٌ خبرجی ٔ يطخصب افغبَی ثبیذ ضبيم ایٍ لبَٕ.ضذِ ٔ اجزا گزدد

جًٕٓری اساليی ثبیذ اس َٓبدْبی کبرگزی جٓبَی اخزاج ضذِ ٔ جًٕٓری اساليی ثزای  – 5
 لجٕل يمبٔنّ َبيّ ْبی



 .کبرگزی جٓبَی ٔ اجزا آٌ تحت فطبر گذاضتّ ضٕد 

تًبو سَذاَيبٌ سيبسی ٔ ػميذتی ثبیذ ثذٌٔ ْيچ ليذ ٔضزطی آساد ضذِ ٔ ثّ سزکبرْبی  – 6
 خٕد ثبسگزدَذ

کبرکٕدکبٌ ٔ الذايبت . ٌ ٔيزد ثطٕر ٔالؼی در حمٕق اجتًبػی ثبیذ اجزا گزدد ثزاثزی س – 7
  جشائی ػهيّ آَبٌ ثبیذ فٕرا يتٕلف ضٕد

 سَذِ ثبد آسادی

 سٕسيبنيشو دسَذِ ثب

  استزانيب –کًيتّ ًْجستگی ثب جُجص کبرگزی ایزاٌ 

 9889يزداد  22جًؼّ 
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 سالمی ایران در پاریس     اری وهسفارت جم:  خطاب به

 آقای احمدی نژاد رئیس جمهور              

 آیت هللا سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران              

 رئیس قوه قضائیهآیت هللا محمود هاشمی شاهرودی               

 در مقر سازمان ملل متحد در ژنوسفیروهئیت دائمی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران               

  ۰۲۰۲چهارم ماه اوت :  تاریخ  

 آقایان 

 ۰۲۰۲  ئنژو  صبح ماه ۰۲در ساعت رضا شهابی عضو هئیت رئیسه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در 

رضا شهابی که در این روز آقای ،و منابع مطمئن کارگری " بامداد خبر " بنا بر گزارش. ه است ددر محل کار خود بازداشت ش

 او را به محل ن،ا خانه ایشان پس از تفتیش. بازداشت و به خانه برده شده است  ،برد مرخصی استعالجی به سر می ها در

 .معلومی برده اند

ز ، که وی نی آقای سعید ترابیان. میشود رضا شهابی دومین فعال سندیکای شرکت واحد است که در این برحه زمانی دستگیر 

بازداشت شده  نه خودخاروابط عمومی آن میباشد، توسط چهار مامور امنیتی در   ولئعضو هیات رییسه همین سندیکا و مس

ه کرده اند ولی هر بار وی در خانه نبوده عاین سندیکا مراج ، عضو فعال ر به خانه حبیب رضاپورامامورانی نیز چندین ب. است

 . برند می ، هر دو در بازداشت به سر یس ئا و ابراهیم مددی ، نایب ریس این سندیکئ، ر منصور اسانلو. است

اطالع آنان خواهند رساند ، اما خانواده اواز روز  ول به خانواده رضا شهابی گفته بودند که محل بازداشت او را بهئمقامات مس

با تلفن با خانواده  ن سه بارئژو ۰۰تاریخ او تا . تا امروز هیچ اطالعی در باره رضا شهابی ندارد ، ، روز دستگیری نئژو ۰۰

در آخرین . مدت دو هفته ی که میگذرد، هیچ تماسی نگرفته است  ، در خود تماس برقرار کرده بود اما از این روز به بعد

 . است خانواده او به شدت نگران حال رضا شهابی. ن شکوه کرده است پشت و گرد داز در تماس رضا شهابی

 

دریافت   ولینئه داده اند اما هیچ گونه پاسخی از مسائل او درخواستی را به دفتر دادستان و دادگاه حقوق مدنی ارخانواده و وکی

  .نکرده اند

زندانی بوده و خواهان این است که خبر  آزادی فوری کلیه فعالین سندیکایی انخواه -سود-اتحادیه سندیکایی همبستگی 

  . خانواده او داده شود  تر بهعهر چه سری  یت رضا شهابیضعو

 همبستگی  از طرف اتحادیه

  نیک کوپهآ

 وی اکریستین مح

 " پاریس -همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران : " ترجمه و تکثیر از 

 



 سوئد
 رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی 

!در تهران را فورا آزاد کنید  

هران بوسیله نیروهای رژیم ایران در تاریخ رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی در ت

تا کنون نه خانواده و نه وکیل او . او در زندان اوین تهران زندانی است. دستگیرشد 4030یونی  34

 . موفق به مالقات او نشده اند

آنها  مبارزه برای رسیدن " جرم. "هم اکنون خیلی از فعالین کارگری در زندانهای ایران زندانی هستند

 .قوق شان استبه ح

مردم ایران در سال گذشته نشان داده اند که دیگر تحمل رژیم اسالمی و اعمال ؼیر انسانی اش را 

آنها شدیدا به جهانیان نشان داده اند که رژیم اسالمی یک رژیم دیکتاتوری است که آنها را از . ندارند

است و همه جنبش های  مبارزه در ایران جریان. تمام حقوق شهروندی خویش محروم کرده است

جنبش . اجتماعی خواسته های خود را تکامل داده و در صدد فرم دادن به مبارزات خود هستند

بر مشکالت  تربا یک اتحاد قوی تاکرده  ترکارگری، جنبش زنان و دانشجویان خود را بهم دیگر نزدیک

 .فائق آمده یعنی به عمررژیم اسالمی پایان دهند

زمانهای کارگری، در خواست حقوق و شرایط کاری بهتر از حقوق مسلم و حق داشتن و ایجاد سا

 .بنیادی کارگران است که از طرؾ رژیم با خشونت، دستگیری های وسیع و شکنجه روبرو می گردد

 ندانی در ایران را زهمه کارگران دستگیر شده و 

 !بی قید و شرط و فوری آزاد کنید

 !آزاد کنید اورشهابی را فرضا 

 4030وست آگ 7

 اتحادیه آزاد گوتلند

dan.persson5@comhem.se 

 سوئد -کمیته همبستگی کارگران ایران

isask@comhem.se 

mailto:dan.persson5@comhem.se
mailto:isask@comhem.se


 اطالعیه مطبوعاتی 

   1شماره 

2010اوت  11  

و سوئدکمیته همبستگی کارگران ایران   

Iransk – Svenska arbetar solidaritets kommitté 

isask@comhem.se 

 محکومیت جمهوری اسالمی و خواست آزادی رضا شهابی و دیگر زندانیان

که   در سوئدسوسیالیسیت و نشریه هفتگی اوفنسیو -در ادامه کمپین آزادی رضا شهابی، حزب عدالت 

با نوشتن نامه اعتراضی به سفارت جمهوری خو را عضوی از کمیته جهانی کارگری می دانند،

رضا شهابی و دیگر و فوری  اسالمی و مقامات مسئول رژیم در ایران خواهان آزادی بی قید و شرط 

نهای همراه با دیگر سازما "آنها مینویسند که. زندانیان در ایران شدندفعالین اتحادیه ای و سایر 

خود را متعهد به دفاع . ایران هستنددر کارگری در جهان خواهان پایان دادن به نقض حقوق کارگران

."از حقوق کارگران، آزادی تجمع، تشکل و بیان در ایران و دیگر نقاط جهان میدانند  

.وری و بی قید و شرط آزاد کنیدفرضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی را   

 

عاتی اطالعیه مطبو  

   2شماره 

2010اوت  14  

 

ی زندان کارگرانخواست آزادی رضا شهابی و دیگر  

انجمن همبستگی فرهنگی و مدافع حقوق انسانی ترکیه و سوئد، در ادامه کمپین آزادی رضا شهابی، 

انجمن فرهنگی و هنری ترکیه در سوئد پشتیبانی خود را با کمپین سراسری نهادهای همبستگی با 

رضا شهابی و دیگر و فوری  خواهان آزادی بی قید و شرط  در ایران اعالم کردند و  جنبش کارگری

سایت و روزنامه خبر که به زبان ترکی است مقاله . زندانیان در ایران شدندفعالین کارگری و سایر 

ای در مورد بی حقوقی ها ، دستگیریها، اعدامها و اذیت و آزار فعالین کارگری و دیگر فعالین 

اعی نوشته و ضمن اطالع دادن ازکمپین آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری ، فراخوان اجتم

. پشتیبانی و حمایت از کمپین را داده اند  

mailto:isask@comhem.se


 رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی 

!در تهران را فورا آزاد کنید  
 4030یونی  34ایران در تاریخ رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی در تهران بوسیله نیروهای رژیم 

 . تا کنون نه خانواده و نه وکیل او موفق به مالقات او نشده اند. او در زندان اوین تهران زندانی است. دستگیرشد

آنها  مبارزه برای رسیدن به حقوق شان " جرم. "هم اکنون خیلی از فعالین کارگری در زندانهای ایران زندانی هستند

 .است

آنها شدیدا به . ر سال گذشته نشان داده اند که دیگر تحمل رژیم اسالمی و اعمال ؼیر انسانی اش را ندارندمردم ایران د

جهانیان نشان داده اند که رژیم اسالمی یک رژیم دیکتاتوری است که آنها را از تمام حقوق شهروندی خویش محروم 

عی خواسته های خود را تکامل داده و در صدد فرم مبارزه در ایران جریان است و همه جنبش های اجتما. کرده است

جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویان خود را بهم دیگر نزدیکتر کرده تا با یک . دادن به مبارزات خود هستند

 .اتحاد قویتر بر مشکالت فائق آمده یعنی به عمررژیم اسالمی پایان دهند

حقوق و شرایط کاری بهتر از حقوق مسلم و بنیادی کارگران است حق داشتن و ایجاد سازمانهای کارگری، در خواست 

 .که از طرؾ رژیم با خشونت، دستگیری های وسیع و شکنجه روبرو می گردد

 همه کارگران دستگیر شده و زندانی در ایران را 

 !بی قید و شرط و فوری آزاد کنید

 !رضا شهابی را فورا آزاد کنید

 

 اطالعیه مطبوعاتی 

   3شماره 

2010اوت  20  

!ی بپیوندیدزندان کارگرانآزادی رضا شهابی و دیگر به کمپین  

ی سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکالیستها، لوکال گوتلند و در ادامه کمپین آزادی رضا شهاب

لوکال یوتوبوری نیز پشتیبانی خود را با کمپین سراسری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در 

فعالین کارگری و رضا شهابی و دیگر و فوری  خواهان آزادی بی قید و شرط  د و ایران اعالم کردن

  . در ایران شدند سیاسی زندانیانسایر 



.وری و بی قید و شرط آزاد کنیدفرضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی را   

 

 اطالعیه مطبوعاتی 

   4شماره 

2010 سپتامبر 2  

 

!همبستگی کارگری مرز نمی شناسد  
کارگران اتوبوسرانی سوندسوال ، سوئد طی بیانیه ای پشتیبانی خود را از آزادی رضا شهابی و دیگر 

کارگران زندانی کردند، این بیانیه نیز برای سفارت سوئد و نیزمسئول رژیم ضد کارگر اسالمی نیز 

:در زیر بیانیه کارگران اتوبوسرانی را مالحظه میکنید. ارسال شده است  

 بانی بخش اتوبوسرانی ، سندیکای کارگران اتوبوسرانی در سوندسوالبیانیه پشتی
 عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد

 
 ودستگیر کارگران رضا شهابی و دیگر ن ما خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری رفیق ما

 درخود که  نقض حق کارگران برای سازماندهی  خواهان پایان دادن بهنیز و شده هستیمبازداشت 
 .جریان می باشد هستیم

 
حق تشکل یابی را حق مسلم تمامی  کارگران اتوبوسرانی و نیز سازمان مرکزی کارگران سوئدما 

 .کارگران در دنیا می دانیم
 

 .حق سازمانی کارگران نظارت و پیگیری خواهیم کرد رفتار آینده ایران با توجه به وما این موضوع 
 

 سوالسندیکای کارگران اتوبوسرانی سوند
 

 لیند بلومجان اریک : بخش  مسئول
 

فدستگیری فعالین کارگری موقو  

 



 شب همبستگی با جنبش کارگری در ایران

ن همبستگی و خواست آزادی فوری و بدون قید وشرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی، در ادامه کمپی

با خواست آزادی  شب همبستگیو انجمن کارگری جمال چراغ ویسی کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد 

نباختگان و تمامی جا 60فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی، یاد جانباختگان دهه 

شعر وارطان و اعالم یک دقیقه سکوت به برنامه با . سپتامبر برگزار نمود 46در روز جمعه  جنبش کارگری

سپس یکی از فعالین کارگری در مورد . یاد جانباختگان جنبش کارگری و سرود انترناسیونال آؼاز بکارکرد

از حضور س و وحشت رژیم اسالمی نمایش تر ،جنبش کارگری و دالیل دستگیری و زندانی کردن کارگران

و نیز ضرورت همبستگی کارگری و قوی تر نیروهای اجتماعی در صحنه اجتماعی امروزکارگران و دیگر 

سپس گزارش کوتاهی از . کردن هرچه بیشتر فعالیت برای یاری رساندن به جنبش کارگری صحبت نمود

خواست آزادی فوری فعالین کارگری و  همبستگی جهانی با جنبشجلب و  نهادهای همبستگیفعالیتهای 

خارج کشور به اطالع /معرفی کوتاهی از نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران. کارگری ارائه شد

تپه، سرود  7برنامه با شعر خوانی دو تن از رفقا ادامه یافت و در طول برنامه سرودهای . حضار رسید

های همبستگی و پشتیبانی از طرؾ حزب سوسیالستها، سندیکای پیام. گردیدسندیکا و سرود خشم کوچه پخش 

مرکزی کارگران سوئد، اتحادیه آزاد گوتلند به اطالع حاضر رسید و نیز نمایندگان حزب کمونیست سوئد 

برنامه با فراخوان پیوستن به .  شخصا پیام پشتیبانی خود از خواست آزادی رضا شهابی را قرائت کردند

با در آخرو  ایران شرکت فعال در کمپینهای اعتراضی و حمایتی از جنبش کارگری نهادهای همبستگی و

.پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید  

 کانادا
 با نیروی همبستگی طبقاتی

رضا شهابی   

!ودیگر فعالین کارگری در بند را آزاد خواهیم کرد   

کارگران شرکت واحد  گان مایندن یکی از ماهی است که از دستگیری و ربودن شدن رضا شهابی چند

بازداشت رضا شهابی ودیگر فعالین کارگری که برای حقوق اولیه و بر حق خود مبارزه . می گذرد

این بازداشتها بروشنی . می کنند، نشان از استیصال و زبونی رژیم سرمایه جمهوری اسالمی است

رشد جنبش کارگری و رادیکالیزه  نشان دهنده این واقعیت است که مزدوران سرمایه ازمبارزه رو به

.شدن آن، که رهبرانش نقش تعین کننده ای در رهبری و پیشبرد آن ایفاء می کنند بشدت در هراسند  

در واقع حکومت توحش اسالمی با زندان و شکنجه کارگران و رهبرانش، از طبقه ای در هراس 

. تشکلهای مستقل اش اتکاء دارد است که برای بدست آوردن مطالباتش تنها به نیروی خود و ایجاد

طبقه کارگر با استفاده از این ابزار طبقاتی اش در جهت سازماندهی مبارزات حق طلبانه اش تنها 



نیرویی است که کلیت سرمایه را زیر سوال می برد و در برابر تمام مناسبات غیر انسانی قد علم می 

.کند  

ابی می گذرد، شاهد اقدامات و فعالیتهای گوناگونی در این مدت که از بازداشت کارگر مبارز رضا شه

از جمله این اقدامات صدور اعالمیه ها، کمپینها و اعالم  هستیم از سوی طیف ها و نهادهای کارگری

حمایت از سوی بسیاری از نهادها و تشکلهای کارگری، چپ و آزاد یخواه در سطح کشوری و بین 

.المللی بوده است  

، در واقع دفاع ازجنبشی است که می تواند با شهابی و دیگر فعالین کارگری ضاتالش برای آزادی ر

مبارزه و اتحاد حول منافع طبقا تی خود وبه عنوان یگانه نیرویی که از پتانسیل الزم برای تغییر 

.بنیادی و ریشه ای جا معه برخودار است ، نقش خود را بدرستی ایفاء نماید  

ارگری ما شاهد بازداشت و به زندان افکندن فعالین  سایر جنبشها غیر از بازداشت فعالین جنبش ک

ی دیگر اجتماعی و بخصوص حرکتهای توده مردمی در چند ماه گذشته نیز بوده ایم اما ایجاد این 

فضای رعب و وحشت هیچگاه نتوانسته، مانع از پیشروهای این جنبشها بخصوص جنبش کارگری 

.شود  

برای آزادی هر چه سریعتر  ن وضعیت جسمی در زندان بسر میبردرضا شهابی اکنون و در بدتری

سایر فعالین کارگری دربند با افشای جنایات جمهوری اسالمی و رساندن صدای فعالین وی و  

.جنبش کارگری به گوش سازمانها، نهادهای کارگری و اجتماعی مترقی در سطح جهان تالش نماییم  

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا    

kanonhambastagi@gmail.com 

2831شهریور  12یکشنبه   

 

 آلمان

برنامه های اعتراضی برعلیه  دستگیری ( سپتامبر 35اوت ــ  35) در راستای اعالم برنامه یکماه 

.، نهاد هانور نیز اقدام به برگزاری دو آکسیون نمود"رضا شهابی"  

ساعت که در دور تا دور آن  5سپتامبر چادر و میز تبلیؽاتی در مرکز شهر بمدت  6در تاریخ شنبه 

عکس ها و پالکاتهایی از مبارزات و خواستهای کارگران ایران توجه عابرین را به خود جلب می 

به )در این آکسیون اعتراضی تبلیؽاتی، اعالمیه مشترک کانون ها و اعالمیه جداگانه نهاد هانور . کرد



و همچنین نشریه ماهیانه این نهاد به زبان آلمانی که حاوی افشای جنایات رژیم ( آلمانی و فارسیزبان 

و سایر فعالین کارگری " رضا شهابی "جمهوری اسالمی و خواست آزادی فوری و بدون قید وشرط 

.و کلیه زندانیان سیاسی بودند، پخش شد  

ساعت برگزار  7نور، آکسیون مشابهی بمدت سپتامبر در محل دیگری از شهر ها 33در تاریخ شنبه 

.از این اکسیون یک فیلم گزارشی بمنظور پخش از تلویزیون برابری تهیه گردید. شد  

 عکس هایی از آکسیون هانور

 

 

 کمپین آزادی رضا شهابی ــ فرانکفورت آلمان

رؾ نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در سپتامبراز ط 35آگوست تا  35در رابطه با کمپین آزادی رضا شهابی که ازتاریخ 

خارج از کشور فراخوان داده شده بود ما طی یادداشتی این کمپین را به اطالع فعالین محلی رسانیده و از آنها برای فعالیت در این 

برپایی نمایشگاه و کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی در فرانکفورت که به مناسبت کشتار دهه شصت اقدام به . امرتقاضا نمودیم 

میز اطالعاتی در رابطه با جنایات رژیم جمهوری اسالمی در مرکز شهر فرانکفورت نموده بودند در پخش اطالعیه های نهادها 

ضمن تشکر از مساعدت این رفقا وبه امید . در رابطه با آزادی رضا شهابی به زبانهای فارسی و انگلیسی ما را همراهی کردند

.  ریػ همه فعالین کارگری و سیاسی در خارج از کشور در جهت پشتیبانی از جنبش کارگری ایران فعالیت های بی د  

 کانون همبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت و حومه



 جای کارگران در زندان نیست

 !کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی

ر دور تازه ای از احضار، بازداشت و زندانی کردن کارگران، رهبران و فعالین کارگری شدت یافته در روزها و هفته های اخی

در این رابطه می توان از دستگیری سعید ترابیان و رضا شهابی، دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد . است

این در حالی است که خانواده رضا شهابی هنوز از . ام بردتهران و افزایش فشار بر منصور اسالو و ابراهیم مددی در زندان، ن

 .سرنوشت و اتهامی که بر او وارد شده، اطالعی ندارند

عالوه بر این محاکمه دو فعال کارگری، وفا قادری و صدیق سبحانی در دادگاه شهر سنندج انجام گرفت و جمعی دیگر از اعضای 

کارگری شهر اشنویه به اسامی فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیم زاده، عباس هاشم کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های 

پور، حسین پیروتی، رحمان ابراهیم زاده، صمد احد پور و رحمان تنها در دادگاه انقالب شهر ارومیه محاکمه شدند و آنها دفاعیات 

سرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده به دو سال در حالی این محاکمه ها صورت گرفت که پیش از این، خ. خود را ارائه دادند

هم چنین کاوه گل محمدی از فعالین کارگری شهر کامیاران برای گذراندن دوره حبس، به زندان . حبس تعزیری محکوم شده بود

 .سنندج انتقال یافت

و زیست هم چنان در شرایط در شرایطی بازداشت و محاکمه کارگران تداوم می یابد که طبقه کارگر از نظر شرایط کار 

و از   هزار تومانی 505از یک سو تعطیلی مراکز کار و بیکار سازی ها و به تعویق افتادن همان حقوق . نامساعدی بسر می برد

سوی دیگر در اختیار داشتن ابزارهای قانونی و فرا قانونی توسط سرمایه دارن در برابر اعتراض های کارگری، آنها را با 

 .یشتی فراوانی روبرو کرده استمشکالت مع

ه ی خود چه راهی جز اتکا داشتن به نیروی خود دارند؟ در چنین وضعیتی کارگران برای دفاع از مطالبات و حقوق پایمال شد

کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها به دلیل تالش برای 

جای کارگران و نمایندگان . اندایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند در هر شرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده 

و فعالین کارگری در زندان نیست، بلکه آنها باید در کنار همکاران و هم طبقه ای های خود، در صؾ مبارزه برای داشتن یک 

 .زندگی انسانی قرار بگیرند

نسبت به سرنوشت بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که   ما از همه ی کارگران، تشکل های کارگری و نهاد های حقوق

کارگران زندانی بی تفاوت نباشند واز هر طریق ممکن به ادامه احضار، محاکمه و بازداشت آنها، اعتراض کرده و خواستار 

 .آزادی همه کارگران زندانی در ایران شوند

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری              
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  توذیذ قزار ببسداضت رضب ضِببی

زنذان اًین ً در  902ش خبری کو برای مب ارسبل شذه است، کبرگر زنذانی رضب شيببی در بنذ بر اسب

اً تششب کنشٌن ىشش ه گٌنششو ما شبتی بششب خششبنٌاده ا  نذاششش و ً . محبششٌش اسششت 902بخش  موششٌمی بنششذ امن  شی 

 .مقبمبت امن  ی ً ضبیی، بو ًک ل ًی ن س اجبزه ی دس رسی بو پرًنذه ا  را نذاده انذ

رضشب ششيببی بشب ىو،شر ،  شرار ( مشرداد 92یش  ششنبو ) بشر اسشبش توشبش تی نشی اشبو امشرًز  ىم چن ن

ماًه بر ایشن رضشب گ  شو اسشت کشو . ببزداشت مٌ ت اً را بذًن ى ه دل یی تب دً مبه دیگر توذیذ کرده انذ

 . مرداد، بذًن اطاع ً حضٌر ًک ی ، بو دادگبه انقاة برده انذ 92اً را در تبریخ 

کو از امضبی ى ئشت مشذیره ی سشنذی بی کشبرگران ششرکت ًاحشذ تيشران ً حٌمشو اسشت، از  رضب شيببی

 99اً در تشبریخ . جویو کبرگرانی است کو بو طٌرخ،ش گی نبپشریر از حقشٌا کشبرگران دنشبع نوشٌده اسشت

 .خرداد مبه ام،بل تٌسظ مبمٌرین امن  ی در محل کبر  ربٌده شذه ًدر زنذان اًین ب،ر می برد

ىنگی برای کو  بو ایجبد تش ل ىبی کبرگری، ضون مح شٌ  کشردن ادامشو ی ببزداششت ً کو  و ی ىوب

پرًنذه سبزی برای کشبرگران ً ناشبل ن کشبرگری، خٌاىشبن یزادی بشی   شذ ً ششرط رضشب ششيببی ً دیگشر 

 .کبرگران دربنذ است

 کو  و ىوبىنگی برای کو  بو ایجبد تش ل ىبی کبرگری    
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 درهای زندانها را بر سر این 

!رژیم قرون وسطائی بشکنیم  

های ماکان به دستگیری و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالین جنبشرژیم ضد کارگر جمهوری اسالمی ک

از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسالمی ایران هزاران انسان معترض و . اجتماعی مشغول است

  .ی اسیر بوده و هستندئمبارز از اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطا

رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، وفا قادری، صدیق سبحانی،  فعالین کارگری و کارگران مانند

. شوندکماکان یا در زندان بسرمیبرند و یا محاکمه می... زاده، حسین پیروتی و فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیم

ن داری جمهوری اسالمی، ترس و وحشت خود را از کارگران و فعالین کارگری با دستگیری آنارژیم سرمایه

کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از . گذاردتر به نمایش گذاشته و میعریان

دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها به دلیل تالش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که 

گران و نمایندگان و فعالین جای کار. بتواند در هرشرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند

نیست،  هادر زندانو دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی  کارگری   

های رژیم دیکتاتوری شاه را شکسته و تمامی زندانیان سیاسی را مردم ایران همچنان که درهای زندان

-رهای زندانتوانند و دورنیست، آن زمانی که دهای مخوف سلطنتی بیرون آوردند، میبردوششان از زندان

های جمهوری اسالمی را برسرشان خراب کنند و تمامی زندانیان سیاسی را به آغوش جامعه آزاد و انسانی 

. برگردانند  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران فعاالنه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی کوشش خواهد 

 1222سپتامبر  28 –آگوست  28توانند در کمپین خواند که به هر شکلی که میگان را فرامیکرد و همه

.اری رسانندمبارزه برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی یفعاالنه به   

!دستگیری فعالین کارگری موقوف  

1222سپتامبر / آگوست   

 خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

nhkommittehamahangi@gmail.com 

استزاليب  -وبستگٔ بب جٌبص كبرگزٓ ایزاىـ كويتَ ُ proletarianunite@gmail.com  

ًزّژ  –کويتَ دفبع اس کبرگزاى ایزاى  - cdkargari@gmail.com  

فزاًسَ  –ُوبستگی سْسيبليستی بب کبرگزاى ایزاى  - sstiran@yahoo.fr  

فزاًکفْرت ّ حْهَ  –کبًْى ُوبستگی بب کبرگزاى ایزاى  - kanoonhf_2007@yahoo.de  

ُبًْفز  –کبًْى ُوبستگی بب جٌبص کبرگزی ایزاى  - kanon.hannover@yahoo.de  

کويتَ ُوبستگی کبرگزاى ایزاى ّ سْئذ  - isask@comhem.se  

گْتٌبزگ  –کبًْى ُوبستگی بب کبرگزاى ایزاى  - kanounhambastegi@gmail.com  

اًجوي کبرگزی جوبل چزاؽ ّیسی  - info@ijcwa.com 

ُوبستگی کبرگزی  ضبکَ - iranwsn@fastmail.fm  

اتحبد چپ ایزاًيبى ّاضٌگتي  - leftalliance@yahoo.com  

کويتَ حوبیت اس کبرگزاى ایزاى تْرًتْ کبًبدا  - toronto_committee@yahoo.ca 



دیگری در خارج کشور نیز در راستای آزادی رضا شهابی و دیگر  هایکمیته ها و تشکل

تهای انجام داده اند و برای قدر دانی از فعالیت این رفقا و ادامه کارگران زندانی فعالی

فعالیت برای جلب همبستگی با جنبش کارگری و رساتر کردن صدای کارگران در ایران، 

 .گزارش فعالیتهای این دوستان را نیز دراینجا درج میکنیم

 گشارش تظبُزات ایستبدٍ در بزابز سفبرت جوِْری اسالهی در پبریس

 -هزداد هبٍ  11 –اّت  9بؼذاسظِز دّضٌبَ  فزاًسَ، -ػْت فؼبالى اتحبد بيي الوللی در حوبیت اس کبرگزاى درایزاىبَ د

ایي گزدُوبیی در اػتزاض بَ سًذاًی ضذى . در بزابز سفبرت جوِْری اسالهی درپبریس اجتوبع کزدًذ ًفز 40حذّد 

ضزکت کٌٌذگبى بب سزدادى . ذاًيبى سيبسی صْرت گزفتاػضبی ُيأت هذیزٍ سٌذیکبی کبرگزاى ضزکت ّاحذ ّ سبیز سً

ضؼبرُبیی ػليَ جوِْری اسالهی، خْاُبى آسادی هٌصْر اسبلْ، ابزاُين هذدی ّ رضب ضِببی ّ سبیز فؼبالى کبرگزی، 

 . داًطجْیی، خبزًگبراى سًذاًی ّ توبهی سًذاًيبى سيبسی ضذًذ

 اًيبى سيبسی ّ ػقيذتی ّ حشة دهکزات کزدستبى قزائت ضذُبیی اس سْی اًجوي دفبع اس سًذدر ایي گزدُوبیی پيبم

فزاًسَ سخٌزاًی کْتبُی بَ ضزح سیز -در پبیبى اسطزف یکی اسفؼبالى اتحبد بيي الوللی درحوبیت اسکبرگزاى درایزاى

 :ایزاد ضذ

 !دّستبى ّرفقبی ػشیش

اسضزکت تک تک ضوب در ایي گزدُوبیی اتحبد بيي الوللی در حوبیت اس کبرگزاى درایزاى   قبل اسُزچيش اسطزف فؼبالى

 کوبل تطکز را دارم

این تب ببردیگز یبدآّرضْین کَ درپطت ایي درُبی بستَ، کبرگشاراى رژین  هب اهزّس درهقببل ایي سفبرتخبًَ گزدُن آهذٍ

ػی، سا ّ غيزقببل تحول اقتصبدی، اجتوبکبر ّ سزکْبگزی ُستٌذ کَ بيص اس سی ّ یک سبل است ضزایظ خفقبىجٌبیت

 .سيبسی ّفزٌُگی را بز کبرگزاى ّ هزدم سحوتکص ایزاى تحويل کزدٍ اًذ

این تب ًگزاًی خْدرا ًسبت بَ درخطزبْدى جبى توبهی سًذاًيبى سيبسی، اس جولَ  هب اهزّس در ایٌجب گزدُن آهذٍ

ّ افکبر   کزدٍبزًذ اػالم سًذاًی سيبسی درتِزاى ّیک سًذاًی سيبسی درکزدستبى، کَ دراػتصبة غذا بَ سز هی11

 . کٌٌذٍ کٌينالوللی را هتْجَ ایي ّضؼيت ًگزاى بيي

این تب ًگزاًی خْدرا اس دستگيزی ّ سًذاًی ّ ضکٌجَ کزدى فؼبالى سٌذیکبیی ّکبرگزی،  هب اهزّس درایٌجب گزد ُن آهذٍ

هبٍ است 2 َ ّ اس جولَ رضب ضِببی اس اػضبی ُيئت هذیزٍ سٌذیکبی ضزکت اتْبْسزاًی تِزاى ّحْهَ کَ ًشدیک ب

 رّس است کَ اس ّضؼيت اّ خبزی در دست ًيست، بَ گْش جِبًيبى بزسبًين 40ّ حذّد  کَ دستگيزضذٍ 

 ! دّستبى ّ رفقب



ُب الوللی فؼبالى، سبسهبى هزدم ایزاى اهزّس بيص اس ُزسهبى دیگزی بزای پيطبزد هببرساتطبى بَ کوک ّ ُوبستگی بيي

 .افغ حقْق بطز ّ توبهی افزاد ّ جزیبًبت هتزقی ّآسادیخْاٍ ًيبس دارًذّ اتحبدیَ ُبی کبرگزی،سبسهبى ُبی هذ

هب قْیبً کطتبر، سزکْة، سًذاًی کزدى ّآسار ّضکٌجَ توبهی فؼبالِى کبرگزی، هؼلوبى، جٌبص سًبى،داًطجْیبى، 

 .کٌينداری اسالهی هحکْم هیبطز را تْسظ رژین سزهبیَ ّ حقْق هليتِبی تحت ستن، 

 احکبم صبدرٍ ػليَ توبهی فؼبالى کبرگزی،سًبى،داًطجْیی،هؼلوبى ّحقْق بطزی ُستينهب خْاُبى لغْ 

هب خْاُبى آسادی فْری ّبذّى قيذ ّضزط هٌصْراسبلْ، ابزاُين هذدی ّرضبضِببی اس اػضبی ُيئت هذیزٍ سٌذیکبی 

 کبرگزاى ضزکت ّاحذ اتْبْسزاًی تِزاى ّحْهَ ُستين

 .سًذاًيبى سيبسی ُستين هب خْاُبى آسادی بذّى قيذ ّضزط توبهی

 1319هزداد هبٍ  11

 فزاًسَ –اتحبد بيي الوللی در حوبیت اس کبرگزاى در ایزاى 

 

 کمپین اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت بریتانیا

 برای آزادی رضا شهابی 

ی  یانیهبا انتشار ب در بریتانیا    ( RMT) اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت 

سازمان داده   گسترده و بین المللی  کمپین یک مطبوعاتی، اعالم کرد که برای آزادی رضا شهابی،  

 : در این بیانیه چنین آمده است  .است

و نمایندگان پارلمان  به همراه فعالین اتحادیه ای در سراسر جهان،  RMTاتحادیه ترانسپورت   "

 . زده است جهانی   دست به یک کمپین ن اتحادیه ترانسپورت، برای آزادی یکی از رهبرا برتیانیا، 

رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه است که رهبران " 

رضا شهابی و یکی از همکاران او    .بوده اند   در سالهای گذشتههدف موج دستگیری و زندان  آن 

  بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد  - ماه ژوئن دستگیر و سپسآزاد گردید که در نهم -سعید ترابیان  

دستمزد شان قطع شد و تنها   به مدت چهار سال شغل اشان به حالت تعلیق در آمد، ،  2005در سال 

    ."باز گشتند بعد از تصمیم دادگاه،مجداد به سر کار خود 

به اداره مرکزی   سرکار رفتهبود، گامی که به او هن. ژوئندستگیر شد 12در روز   رضا شهابی "

او    آنها سپس  .فراخوانده شد و در آنجا توسط نیروهایامنیتی دستگیر گردید  شرکت واحد اتوبوسرانی



شهابی با  کامپیوتر او را مصادره کرده و آن را به همراه  و بعد از بازرسی منزل،   رابه منزلش بردند 

منتقل شده  زندان بدنام اوین،  202بخش   ها، رضا شهابی به بند امنیتی بنا به گزارش. خود بردند 

. است  

در ارتباط با  633آقای جان مکدنل، یک طرحپارلمانی به شماره  ،  RMT نماینده پارلمانی اتحادیه " 

برای ارائه بهپارلمان  دستگیری و زندانی شدن رضا شهابی در بخش شکنجهزندان اوین در تهران را 

 : در این طرح چنین آمده است . تانیا تهیه دیده است بری

این پارلمان، دستگیری بدون اعالم جرم رضا شهابی، خزانه دار سندیکایکارگران اتوبوس رانی " 

    پارلمان از این دستگیری که آخرین نمونه از موج  را محکوم می کند؛  ۰۲۰۲ژوئن  12تهران در 

کارگری درایران است، به شدت ابراز نگرانی می کند؛ پارلمان از اینکه آزار و اذیت فعالین اتحادیه های 

بشدتنگران   شده،  زندان اوین که به مرکز شکنجه شهرت دارد، نگاه داشته202رضا شهابی در بخش 

افزون بر این، پارلمان از اینکه رضا شهابی در سلول انفرادی بسر می برد ودو ماه است که با . است

با توجه به اینکه عفوبین اللمل بر . تماس نگرفته ، سخت نگران است و دوستان خود  اعضای خانواده

این باور است که رضا شهابی به احتمال زیاد، زندانی سیاسی به شمار میرود و فقط به دلیل فعالیت های 

یمان سندیکایی زندانی شده است، پارلمان براین باور است کهتداوم حبس رضا شهابی، به معنای نقض پ

پارلماناز دولت . کرده است بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسیاست که ایران هم آن را امضا 

که برای کمک به آزادی   ایران می خواهد که رضا شهابی را فوری آزاد کند و از دولت بریتانیا میخواهد

."گیرد رضا شهابی همهتوان خود را بکار   

نماینده پارلمان،  5 اتحادیه، درساعات اولیه انتشار این طرحپارلمانی، این   مطبوعاتی  بنا به بیانیه 

با رسیدن امضا ها به حد  همچنین قرار است که . طرح راامضا کرده اند و امضا ها همچنان ادامه دارد  

. بطور رسمی در پارلمان بریتانیا مورد بررسی قرارگیرد نصاب، این طرح،   

نشست علنی پارلمان بریتانیا ، از وزیر امور خارجه این کشور  ز نمایندگان دربنا به این بیانیه، تعدادی ا

.اقدام بزند که برای آزادی رضا شهابی دست به  در خواست خواهندکرد   

را درنشست  اعالم کرده است کهموضوع دستگیری و زندانی شدن رضا شهابی   این اتحادیه همچنین

مطرح خواهد کرد و از آنفدراسیون خواهد (    ITF)سپورت فدارسیون جهانی کارگرانتران  سراسری 

اوایل ماه اوت، در شهر   این نشست، قرار است که در. کند  برای آزادی رضاشهابی اقدام  خواست که

 . مکزیکوسیتی برگزار شود



، روزنامه    RMTاتحادیه   توسط کمپین برای آزادیرضا شهابی    به دنبال آغاز در همین رابطه و 

حمایت از کارگران اتوبوس رانی در "ژوییه، در گزارشیبا عنوان  22مورنینگ استار چاپ بریتانیا در 

  : این روزنامه در ابتدای گزارش خود می نویسد. به شرح اینکمپین پرداخت" حال افزایش است 

بطور  ن، ترانسپورت در سراسر جها سیاست مداران، طرفداران حقوق بشر و اتحادیه های کارگران  " 

 ." آزادی فوری رضا شهابی یکی از رهبران اتحادیه ایدر ایران شده اند  هماهنگ، خواستار

معرفی رضا شهابی وچگونگی دستگیری او، به توصیف کارزاری می پردازد   این گزارش سپس ضمن

 . و نمایندگان پارلمان بریتانیا در جریان است   RMTکه در حال حاضر توسط اتحادیه  

نسبت به دستگیری رضا شهاب اشاره   RMTروزنامه در گزارش خود به واکنش دبیرکل اتحادیه  این 

  این مهم است که دولت ایران بفهمد که: "می گوید RMT دبیر کل  باب کرو،  کرده و می نویسد، 

مایت گسترده خود در ح کمپین  آگاه است و به   کارگری، از اعمال ایندولت  اتحادیه های جنبش جهانی

 . " از رضا شهابی و همه کسانی کهبه خاطر فعالیت های اتحادیه ای سرکوب می شوند، ادامه خواهد داد

رضا شهابی تنها به دلیل " : به نقل از عفو بین الملل می نویسد در پایان گزارش خود،  این روزنامه  

." فعالیت های مسالمتآمیز اتحادیه ای، دستگیر شده است   

  در ایران گزارش از اتحاد بین المللى در حمایت از كارگران ترجمه و تهیه

 --------------------------------------------------------------------------------------

از طرف شُرای ٌمبستگی با جىبش ٌای اجتماعی گردٌمایی لىذن در 0202اگُست  02در 

لُ َ ٌمً زوذاویان ورضا شٍابّ َ مىصُر اسای آزادی براجرباوات َ دیگر ( بریتاویا)در ایران 

 8اسالمّ اغاز َ تا ساعت  جمٍُری بعذاز ظٍر رَبرَِ سفارت 6کسیُن ساعت آسیاسّ 

لُ َ ديگر واسامىصُر شٍابّ َ رضا شعارٌايي در حمايت از ىگ تیایه میدر. طُل کشیذ

ابی َ شعار آزادی رَ آن کً عکس رضا شٍتّ شرت را فریاد زدوذ َ شرکت کىىذگان  زوذاویان

 .حک شذي بُد را بً ته داشتىذ

 

 



 تشدید بیماری رضا شهابی و اعمال فشارهای روحی بر وی

در  98خرداد  22بر اساس خبر رسیده به کمیته هماهنگی ، رضا شهابی کارگر زندانی که از تاریخ 

یط بسیار وخیمی به سر محبوس است اکنون از نظر جسمی در شرا 208زندان اوین و در بند امنیتی 

 .میبرد

رضا شهابی کارگر شرکت واحد تهران و از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران این شرکت ، که 

در دوره ی مرخصی پزشکی ، توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود ،اکنون از درد بسیار شدید در 

درمانی از وی به عمل نمی  نواحی کمر،دست و گردن رنج میبرد و هیچ گونه مراقبت پزشکی و

وی که در اثر حبس در بند های انفرادی و فشار های مختلفی که بر وی وارد آمده است   عالوه بر این.آید

ازقرص های معمول مسکن که به وی داده می شود   دچار ناراحتی گوارشی شده است ، برای درمان تنها

 .استفاده می کند

هیچ  ( و در حدود دو ماه )تیرماه تا کنون 22های مداوم ،از تاریخ رضا شهابی پس از یک ماه بازجویی 

جلسه ی بازجویی نداشته است و برای اعمال فشار روحی به وی تنها به او گفته شده که باید اتهامات وارد 

عدم تسلیم رضا شهابی و رد هرگونه اتهام توسط وی .شده توسط بازجو های وزارت اطالعات را بپذیرد

است تا مامورین امنیتی برای فشار روانی علیه وی به شکلی طوالنی مدت وی را بدون باعث شده 

بازجویی و یا توضیح مبنی بر چگونگی ادامه ی روند بازپرسی و حبس ،و در شرایط جسمی وخیم به 

حال خود رها کنند تا بلکه بنا بر نقشه ی این مامورین ،رضا در اثر فشارهای روانی و جسمی به خواسته 

 .ی آنان تن دهد و اتهامات کذب طرح شده علیه خودش را بپذیرد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،ضمن محکوم کردن رفتاری که به لحاظ جسمی 

زودتر شهابی و دیگر   و روحی با رضا شهابی انجام میگیرد خواستار ازادی بی قید و شرط و هر چه

 .کارگران دربند است

 1319/6/11         و ىوبىنگی برای کو  بو ایجبد تش ل ىبی کبرگریکو   
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 کارشکنی در بازگشت به کار علی نجاتی

بازداشت و در بهار 87علی نجاتی کارگر نیشکر هفت تپه و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت که در اسفند ماه 

ص و حل اختالؾ ازان پس در جلسات هیات تشخی.آزاد شد،پس از بازگشت به کار با حکم اخراج خود مواجه شد 88

در اداره ی کار شهرستان شوش نیز حکم اخراج وی که مستقیما به سفارش مقامات امنیتی بوده است توسط اداره کار 

 .شوش تایید شد

بی پاسخ مانده  89شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرد که تا این تاریخ یعنی مهرماه 88نجاتی در مهر 

 .تن دیگر از همکاران خود به مدت شش ماه در زندان دزفول محبوس بود 6 نجاتی سپس به همراه.است

دیوان عدالت اداری در اظهار نظری متناقض به نجاتی گفته است برای بررسی هر پرونده حداقل شش ماه  38شعبه ی 

سال کرده وقت نیاز است و از طرفی به وی گفته است یک هفته بعد از شکایت ،نامه ای به اداره ی کار شوش ار

همچنین رسید و امضای نامه ی استعالم دیوان توسط رئیس اداره کار شوش ،حمدانی به نجاتی نشان داده شده .است

از .این در حالی است که رئیس اداره کار شوش تا کنون و در این یک سال هیچ اطالعی به نجاتی نداده است.است

بازپرسی توسط مقامات قضایی و امنیتی در شوش ،برای علی سویی در چند ماه اخیر چندین جلسه ی سوال و جواب و 

 .نجاتی برگزار شده است و در این جلسات از نامه ای به اداره کار نیز سخن به میان آورده شده است

این احتمال وجود دارد که اداره ی کار شوش برای پاسخ به دیوان عدالت اداری ،منتظر تایید مقامات امنیتی و قضایی 

 .وزستان بوده است در حالی که باید راسا و در اسرع وقت به دیوان عدالت پاسخ میداده استشوش و خ

حکم بازگشت به کار علی نجاتی و شکستن رای اداره کار شوش طبق قوانین موجود در ایران می بایست به سرعت 

به تاخیر انداختن حکم بازگشت عملی میشد اما کارشکنی ِ مقامات مختلؾ اداری،قضایی و امنیتی برای جلوگیری و یا 

 .به کار وی ،نشان از ماهیت ضد کارگری اقدامات آنان و ایجاد سد و مانع در راه تشکل یابی کارگران می باشد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اینکه خواستار بازگشت به کار علی نجاتی ،جلیل 

د ،محمد حیدری مهر و رضا رخشان ،کارگران اخراجی در نیشکر هفت تپه احمدی،قربان علیپور،فریدون نیکوفر

 .میباشد ،قاطعانه خواهان پایان دادن به پرونده سازی و اخراج کارگران عضو در تشکل های کارگری است

 2831مهر  2   کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
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 بالتکلیفی رضا شهابی در آستانه ی اتمام مدت بازداشت موقت

توسط مامورین امنیتی ربوده شده  89خرداد  44زندان اوین که در  409ه ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند خانواد

 .هستند   ،نگران وضعیت نا مشخص وی

رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و عضو هیات مدیره ی این سندیکا که از افراد خوش نام و 

ارگران است ،پس از محبوس شدن در زندان اوین با اقدام ؼیر منتظره ی تمدید کوشا در عرصه ی دفاع از حقوق ک

مهرماه به پایان  39ماه مواجه شده است که این دو ماه در روز های آینده و در تاریخ  4قرار بازداشت خود به مدت 

مستقر در زندان اوین مراجعه با این وجود، تا این تاریخ وکیل مدافع رضا شهابی که تا کنون بارها به بازپرسی .میرسد

یکی از دالیل اعالم شده برای عدم پاسخگویی به .کرده موفق به قرائت پرونده و یا مالقات با رضا شهابی نشده است

 !وضعیت قضایی پرونده شهابی ،در مرخصی تابستانی بودن بازپرس پرونده ی وی اعالم شده است

دن، کمر ، دست و نیز ناراحتی گوارشی که در اثر حبس و فشار بر همچنین بیماری شهابی و درد شدید در نواحی گر

 .او عارض شده است به نگرانی ها درباره ی وضعیت وی افزوده است

ضمن اینکه   ،  ماه است که با این وضعیت در سلول دو نفره به حال خود رها شده 4رضا شهابی همچنین بیش از 

 .ت ،هیچ توضیحی مبنی بر زمان آزادی وی به او داده نشده استهیچ گونه بازجویی از وی به عمل نیامده اس

لزوم   مبنی بر  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تاکید بر خواسته ی خانواده ی نامبرده

ادی مهرماه ،خواهان آز 39آزادی بی قید و شرط رضا شهابی حداکثر تا زمان اتمام دوره ی بازداشت موقت وی در 

 .بی قید و شرط دیگر کارگران و فعالین کارگری دربند است

  

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 2831مهر  2

www.khamahangi.com 

gi.blogfa.comwww.komitteyehamahan 

komite.hamahangi@gmail.com 

  

http://www.komitteyehamahangi.com/
http://www.komitteyehamahangi.com/
mailto:komite.hamahangi@gmail.com


گیری معرفی کوتاهی ازشکل  

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری "سال از اولین جلسات منظم برای ایجاد  5بیش از 

همبستگی با جنبش کارگری  هادهاین"گیری شکل. می گذرد" رایران در خارج از کشو

قبل از  باشند، ها و شعرهای مختلؾ فعال میدر کشور که" ایران درخارج از کشور

تشکیل سندیکاهای هفت  .استدر ایران بوده انهرچیز مدیون برآمد نوین مبارزات کارگر

های اتوموبیل ری کارخانهتپه، شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نقاشان، گروه کارگ

تر مانند های کاری سازمانیافتهگیری گروهحال شکلودرعین... سازی، الستیک سازی، و

ما را ... و " کمیته پیگیری"، "های کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل"

.استتر کردهبه راهمان مسمم  

اصلی وظیفه  "در خارج ازکشورنهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران " روازاین

تربا جنبش کارگری ایران و دفاع از اهداؾ و مطالبات خود را حمایت و همبستگی وسیع

داری های این جنبش در تقابل با نهادها و ابزارهای ضد کارگری رژیم سرمایهو خواسته

چنین حزب مانند خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و همایران جمهوری اسالمی 

. سالمی کار قرارمی دهدا  

گیری از پایین در سطح شهری و کشوری برمبنای نهادهای، شکلاین  خصلت اصلی 

ها و گیریدر تصمیم استقالل یک فرد یک رای، همکاری گرایشات فکری گوناگون، 

 نهادهاشرکت در حد توان در مبارزات جاری طبقه کارگر در محل کار و زندگی این 

 4009، هانوفر 4008گردهمایی ساالنه درشهرهای فرانکفورت  5تاکنون  .باشدمی

های نکات کارمشترک بستایم و به جمعبرگزارکرده( سوئد) 4030و گوتنبرگ ( آلمان)

" روزشمار حوادث کارگری"و " روزشمارکارگری"ای بنام و ساالنه کتابچه. ایمیافتهدست

 .کنیممیدرایران را نیز منتشر

در کشورهای انگلیس، ی هماهنگ و سراسری این نهادها هاو کمپین کارزارهابرگزاری 

آلمان، استرالیا، فرانسه، سوئد، امریکا، کانادا درحمایت از رهبران جنبش کارگری ایران 

و سپس اعضای هیئت  از جمله شرکت در کارزار پیروزمند برای آزادی محمود صالحی

و نیز لزوم ادامه فعالیت  لی نجاتیمدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه از جمله ع

 ،منصور اسانلوو یا علیه محاکمات فعالین کارگری چون رضا شهابی، برای آزادی 

ابراهیم مددی، خسرو بوکانی، ، سعید ترابیان، وفا قادری؛ صدیق سبحانی، فتاح سلیمانی، 

کارگری و تمامی فعالین جنبش عیسی ابراهیم زاده، حین پیروتی، بهنام ابراهیم زاده و 



، ما را به درستی این های مخوؾ رژیماز زندان سایر جنبشهای اعتراضی اجتماعی

هم اکنون کمپینی برای آزادی رضا شهابی و  .ها بیش از پیش متقاعد کرده استفعالیت

دیگر کارگران زندانی را فراخوانده و در شهرها وکشورهای مختلؾ سازمانها و نهادهای 

این کمپین جلب نموده و آکسیونهای اعتراضی و اطالعاتی را در  کارگری را به دفاع از

 .مراکز مختلؾ سازمان داده ایم

کنیم و به کمک مادی و معنوی مرتب و منظم توسط مردم را جمع آوری کرده و می

چشم داشتی به نهادهای امپریالیستی مانند سولیدارتی . ایمدست نهادهای کارگری رسانده

ه که در جهت منحرؾ ساختن جنبش کارگری ایجاد شده اند، نداریم سنتر و تشکالت مشاب

و به شدت مخالؾ آن هستیم و به نیروی الیزال خود کارگران برای نجات خود معتقد 

 .هستیم

و تقاضای اخراج جمهوری اسالمی ایران از " ای ال او"اعتراض حضوری در مقابل 

مایت از اعتصاب ؼذای کارگران المللی، حمایت از کارگران ترکیه، حاین نهاد بین

سازی اپل آلمان، حمایت از کارگران مکزیک، همبستگی با کارگران کنسرن اتوموبیل

جلب . المللی این نهادها برشمردهای بینتوان بخشی از فعالیترا می... کلمبیا، عراق و

-های احزاب چپ و سوسیالیست و کسب حمایت سندیکاها و اتحادیه کارگری بینحمایت

. دانیمالمللی را از وظایؾ خود می  

ما از کلیه فعالین کارگری، اتحادیه ها، سندیکاها، سازمان های کارگری و احزاب و 

سازمانهای مترقی دعوت می کنیم که از مبارزات کارگران ایران از جمله برای حق 

بهتر  و نیز ما را برای هرچه. اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل و آزاد کارگری دفاع کنند

. پیش بردن همبستگی با جنبش کارگری در ایران یاری رسانند  

 خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

nhkommittehamahangi@gmail.com  

 kanonhambastegi@gmail.com– کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

استرالیا  -ـ كمیته همبستگى با جنبش كارگرى ایران  proletarianunite@gmail.com  

نروژ  –کمیته دفاع از کارگران ایران  - cdkargari@gmail.com  

فرانسه  –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  - sstiran@yahoo.fr  

فرانکفورت و حومه  –کانون همبستگی با کارگران ایران  - kanoonhf_2007@yahoo.de  

هانوفر  –کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران  - kanon.hannover@yahoo.de  

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  - isask@comhem.se  

گوتنبرگ  –کانون همبستگی با کارگران ایران  - kanounhambastegi@gmail.com  

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  - info@ijcwa.com  

شبکه همبستگی کارگری  - iranwsn@fastmail.fm  

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن  - leftalliance@yahoo.com  

کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا  - toronto_committee@yahoo.ca 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com

