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رضـا  :  کارگـر کـمـونـیـسـت 
ـران شـنـاخـتـه شـده   شھابی از رھب

 خرداد تـا کـنـون  ١١ کارگری از  
ـرد  ـب . در اعتـصـاب غـذا بسـر مـی

ــیــش از یــک مــاه از   ــون ب ــن اک
ـر ھـا   اعتراض رضا میگـذرد، خـب
ــر شــدن اوضــاع   ــدت حــکــایــت از ب

در این رابـطـه  .  سالمتی وی دارد 
ــت  ــان اس ــی در جــری ــیــن . کــمــپ

خواستھای رضا شـھـابـی در ایـن  
 حرکت اعتراضی معین چیست؟ 

 
رضـا شـھـابـی در  :  شھال دانشفر 

اعتراض بـه مـحـرومـیـت خـود از  
درمان و تبعیدش به زندان رجـایـی  
شھر دست به اعـتـصـاب غـذا زده  

او طی نامه ای علنـی بـه  .  است 
ـقـض آشـکـار   ـر ن مقامات زنـدان ب
ـیـن   قوانین جھانی  و حـتـی قـوان
ــا طــرح   خـود رژیــم اسـالمــی و ب
خواستـھـایـی چـون بـازگشـت بـه  

ـنـد   ،   ٣٥٠ محل قبلی زندان اوین ب
مرخصی استعالجی جھـت درمـان  
و عـمـل جـراحـی دیسـک کـمـر  

ـر و  (   ـرس و بـگـی به دور از اسـت
ببند و حضور ماموران زنـدان کـه  
باعث ایـجـاد رعـب و وحشـت و  
مزاحمت و ناراضتی بـه مـراجـعـه  

کنندگان و کادر بیمـارسـتـانـی و  
تیم پزشکی از جمـلـه پـزشـک و  
پرستارو غیره شود،  اجـرای مـاده  

ــازات  ١٣٤  ــج ــد م ــدی ــون ج ــان  ق
ــع (  اســالمــی   ــجــمــی ــون ت ــان ،   ) ق

اجرای قانـون آزادی مشـروط را،  
 خواستار شده است  

رضا شھابی با نوشتن این نامه و  
اعالم این اعتراض، بـطـور واقـعـی  
ـراض ھـمـه کـارگـران   صدای اعـت
زندانی و ھمه زندانیان در بند شـده  

او در نامه خود از جمله بـه  .  است 
 سازمـان  ٩٨،٨٧ مقاوله نامه ھای  

جھانی کار که ایران نیز عضـوی  
ـقـض آشـکـار ایـن   از آن است و ن
قوانین در ایران از جمله محرومیت  
کارگـران از حـق ایـجـاد تشـکـل  
ـتـخـاب و   ـقـل، حـق ان ھـای مسـت
ـنـھـا ضـامـن   اعتصـاب بـعـنـوان ت
تحقق مطالبـات کـارگـری اشـاره  

ــه   ــا ب ــرده و در ھــمــیــن راســت ک
محکومیـت خـود بـه شـش سـال  
ــال   ــج س ــزیــری، پــن ــع ــس ت حــب
ـیـت   محرومیت از ھر گـونـه فـعـال
سندیکایی و غیره و ھفت میلیـون  
و پانصد ھزار تومان جریمه نقدی،  
آنھم با اتھامات واھی  و سـاخـتـه  
ـراض کـرده   پرداخته بازجویـان اعـت

 .  است 
ـیـت ھـای   او در این نامه از فـعـال
مبارزاتی اش و زندانی شدن خـود  
ـیـت ھـا  و از   به خاطر این فـعـال
اینکه زیر فشـارھـای دائـمـی در  
زندان، جان و زندگی اش به خـطـر  

از  .  افتاده است سـخـن مـیـگـویـد 
ـر   اینکه در این میان خانواده او زی
فشارھای اقتصادی و روحـی در  
. آسیب دیده اند، سخن گفته اسـت 

ـنـکـه  در آسـتـانـه   و باالخره از ای

ـرا گـزارشـی   ـنـا اخـی ـل سایت ای
ــوان   ــحــت عــن ــالف  " ت   ٢٠٠ اخــت

درصدی مزد کارکنان ھم رده در  
منتشر کـرده  " ھای مختلف   سازمان 

است که ھمچنانکه از عـنـوان آن  
ــابــرابــری در   ــه ن ــد، ب بــرمــی آی

در بـخـشـی  .  دستمزدھا اشاره دارد 
ـری   ـراب از این گـزارش کـه بـه نـاب
دستمزدھای کارگـران زن و مـرد  

از نتایج قابل  : " پرداخته، آمده است 
تر بـودن    توجه در این گزارش، پائین 

ــه مــردان   ــت ب ــان نسـب دسـتـمــزد زن
ھا در تھران حـاکـی از    آمار .  است 

آن است کـه زنـان در سـمـتـھـای  
مشابه با مردان، به طور میانگیـن  

 درصد حقوق کمتری دریـافـت  ٢٣ 
 ."کنند   می 

ـلـخ جـامـعـه   این نابرابری واقعیت ت
ـروز اســـت  ـران امــ ــ ریشـــه در  .  ای

نابرابری حـقـوقـی انسـانـھـا در آن  
در کنار بسـیـاری از  . جامعه دارد 

ـران   واقعیات تلخ امروزه جـامـعـه ای
برای کارگران که حداقل دستمـزد  
ـر   سه تا چھار بار کمتر از خط فـق
رسمی در آن کشور است؛ و آنـجـا  
که جمعیت بیکار در ایـن کشـور  
بیشتر از جمعیت شاغل آنـجـاسـت؛  
و آنجا ھم که کارگـرانـی مـوفـق  
ـرای   ـنـد و ب شده اند کار پیدا کـن
ھمین حداقل دستمزد ھم کار مـی  
کنند، بخش زیادی از آنھا ماھھـا  
ــان   ــارش ــزدی در ازای ک ــم دســت

در کنـار ایـن  .  دریافت نمی کنند 
ھمه بی حقوقی و زور و اجـحـاف،  
ـر و مشـابـه،   ـراب زنان در ازا کـار ب

 درصد کمتر از مردان دستمـزد  ٢٣ 
ھـمـیـن شـرایـط اسـت  ! می گیرند 

ــادی را بــرای ســیــر   کـه زنـان زی
ــان و از   ــودک ــکــم ک کــردن ش
گرسنگی نمردن، به تن فروشی و  
تن دادن به زندگی ھمراه با تحقیـر  

 ٦   صفحه   گزارشاتی از روز جھانی حمایت از رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده
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مشکلی که من بـرای فـھـم ایـن  
مبحث قراردادھای دستـه جـمـعـی  
دارم اینست که قانون کـاری کـه  
ـیـت   تشکل کـارگـری را بـه رسـم
نشناخته این مبـحـث را چـرا وارد  

مـعـنـی  .  کرده و چطور وارد کـرده 
ـنـسـت کـه   ـــی ایـن فصـل ای عمـل
شوراھای اسالمی برونـد از طـرف  
کارگران قراردادھایی ببندنـد و در  
نتیجه برای مدت یکسال کارگـران  
ــد و   ــخــواھــن ــد چــیــزی ب ــوانــن ــت ن

ـنـد  ایـن مـعـنـی  .  اعتصـابـی بـکـن
سـواالت  .  عملــی ایـن مـاده اسـت 

. دیگر سواالت تجریدی تری اسـت 
ـا   با فرض یک جامعه متعارف، ب
فرض وجود جامعه ای کـه در آن  
تشکلــھای کارگری وجـود دارنـد،  
با فرض جامعه ای که در آن قـوه  
ـقـل   قضائیه اش از مجریه اش مست
است و غیره خیلــی حرفھا میشـود  
در مورد پیمانھای دسـتـه جـمـعـی  

ولی در جـامـعـه ایـران بـطـور  .  زد 
اخص مـن مـیـگـویـم بـدون آزادی  
اعتـصـاب و بـدون آزادی تشـکـل  
مبحث قرارداد دسـتـه جـمـعـی در  
واقـع پــاداش و جـایــزه شــوراھــای  

در  .  اسالمی در ایـن الیـحـه اسـت 
مورد نقش دولــت من فکر میکنـم  
ــت   ـت الزم اســت دخـاـل ـا دوـل ـاق ـف ات

ـا آنـجـا کـه بـه  .  کند  چـرا کـه ت
ـاالتـر از حـد   گرفتن خواستھایی ب
پیش بینی قانون کار در ھر مقطـع  
ـت در خـود آن   مربوط میشود دوـل

ھـر  .  روند دخالــت خودش را میکند 
ــع کـارفـرمــا   ـف قـدر بـخـواھــد بـه ن
مقاومـت کـنـد در خـود آن رونـد  

موارد کمـی خـواھـد بـود  . میکند 
ـادتـر   ـات زی ـب ــ که کارفرما به مطال
ـایـد   ـی ـــت ب راضی شده باشد و دوـل

چـون  .  بگوید دارید زیادی میدھید 
ـت   در کشوری مثل ایران اگـر دوـل
ـاشـد کـارفـرمـایـی دارد   ـقـد ب ـت مع
ـان   زیادی مـیـدھـد در ھـمـان جـری
ـا   اعتصاب و مذاکرات کـارگـران ب
ـــه   ــرمــا،بــا فشــار آوردن ب کــارف
نمایندگان کارگران کار خـودش را  

ـتـی کـه  .  میکند  ــ میماند آن حـاـل
کارفرما کارگر را تنھا و ضعـیـف  
گیر آورده و مثال در یک صنعـت  
ـیـکـاری دارد قـرارداد   زیر فشـار ب
میبندد و یک اجحاف حتی فراتر  

ــمــان   ــون کــار مصــوب ھ از قــان
ممـلکت دارد به کارگران میکـنـد،  
ـایـد مـرجـع و   ـنـجـا ب و بنظر من ای
حساب و کتابی باشد که کـارگـر  
بتواند برود و بـگـویـد ایـن قـرارداد  
دسته جمعی دارد چیزھایی را کـه  
حتی با قوانین جاری ممـلکـت در  
ــحــمــیــل   ــا ت ــه م ــاقــض اســت ب تــن

ـتـی  .  میکند  منتھی این مرجع دوـل
بسـتـگـی بـه ایـن دارد  . کدامست 

. که منظور از خود دولــت چیسـت 
ــری کـه مــردم در   ــی ـب ــع اگـر آن ت
ـــت   کشورھایی مانند ایـران از دوـل
ــه   ــی ــ ـــ ــی مــجـمــوع کـل دارنـد، یـعــن
ــه و اجــرایــی و   ــن ــن ـق نـھــادھــای م
قضایی و غیره،مورد نظر باشد ایـن  
یک حاـلت پیدا مـیـکـنـد و اگـر  
منظور از دوـلت قوه مـجـریـه و در  
ایـن مـورد مشـخــص وزارت کــار  
ـت دیـگـری اسـت  . باشد، این حـاـل

ـایـد دور   بنظر من وزارت کـار را ب
ــه  . زد و رفـت سـراغ قـوه قضـائــی

ـیـه در ایـران   میدانم که قـوه قضـائ
ـتی ھاست و   برای مثال دست رساـل
ـنـھـا   ـزد ای ھیچکس دعـوایـش را ن

اما در یک حاـلت فرضی  .  نمیبرد 
و با فرض وجود یک دادگستـری  
ـا   ـنـی ب از نظر حقوقی مستقل، یـع
فرض یک جامعه سرمـایـه داری  
کـالـسـیـک تـر و مـتـعـارف تـر،  
اختالف بر سر قرارداد دسته جمعی  
ـا   ـنـکـه ایـن قـرارداد ب و تفسـیـر ای
ـــکـت مـنـطـبـق   ــ قوانین جاری ممل
ـیـه اسـت  . است یا خیر با قوه قضائ

ـیـش   با این تفاوت کـه مـیـشـود پ
بینی کرد که دادگـاھـھـای ویـژه  
حل اختالف در مورد قـراردادھـای  
ـات   دسته جمعی باید تـرکـیـب ھـی
ـاشـد  . منصفه ھـایـش کـارگـری ب

ـای   ولــی بھرحال به دولــت به مـعـن
ـایـد  .  قوه مجریه نباید رجوع بشود  ب

به یک مرجع قضایی رجوع کـرد  
و ھمانطور که ناصر جاویـد گـفـت  
سوال این مـیـشـود کـه کـارگـران  
چطور در امـر قضـاوت در مـورد  
ـنـد  ـــه شـرکـت مـیـکـن . این مسـاـل

ـنـجـا مـطـرح   مسائل دیگری ھم ای
ــکـه تشـکــل  .  اسـت  ـن بســتـه بـه ای

ـا چـه حـد سـراسـری   کارگـری ت
باشد و تا چه حد حمایت کارگران  
ـتـوانـد از جـانـب   را داشته باشد و ب

کارگران حرف بزند قـرارداد دسـتـه  
ـاشـد  . جمعی میتوانـد وسـیـع تـر ب

ـا   ممکن است تشکل کـارگـری ب
ــدد، ھــم   ــن ــب ــرارداد ب ــت ق خــود دول
ـنـوان   ـنـوان کـارفـرمـا و ھـم بـع بع
ـــی و   بخشی از یک سیاست مـاـل

ـــی در کشـور  ـیـد  .  پوـل فـرض کـن
ــه   ــحــادی ــش کــارگــری و ات ــب ــن ج
ـنـدنـد   ـب کارگری میایند قرارداد می
ــن ســطــح   ــمــتـھــا درای ـی کـه اگـر ق
نگھداشته بشود ما به ایـن مـقـدار  
اضافه دستمزد در این سال رضایـت  

ـابـرایـن بـحـث قـرارداد  .  میدھیـم  ـن ب
دسته جـمـعـی بـه کـارفـرمـاھـا و  
ـیـن   ـایـع و کـارگـاھـھـای مـع صـن

این بحث به وضـع  .  محدود نمیشود 
ــره   ــھــای کــارگــری گ ـــ ـــ تشــکــل

تمام تناقض و سـوراخـی  .  میخورد 
که در این الیحه ھست اینست که  
ـنـوع کـرده   تشکل کارگری را مـم
ــه   ــرارداد دســت اســت و دارد از ق

ـــک ایـن  .  جمعی حرف میزند  کـل
قضیه و نتیجه عملــی اش اینـسـت  
کـه آنـکــسـی کـه دارد بـخــودش  
ـایـد   ـی ـنـده کـارگـران ب میگوید نمای

و دقت کنید که اینـھـا  .  حرف بزند 
یـعـنـی حضـرات  .  سراسری ھستند 

شـورای اسـالمــی یـک کـنـگــره  
میگذارند و بعد ھم میرود و یـک  
قرارداد چکی مثال بـرای حـداقـل  
ـــد   ـــدن ـن ــ ـب ــ ـی ـال مــ ـزد امســ ـــمــ ـت دسـ

موضوعی که میتواند در یـک  ( 
ـاشـد  ) قرارداد دسته جمعی مطرح ب

و دیگر ھیچکس نمیتواند کاریـش  
ـانـون کـار   بکند چون از نظر این ق
اقدام قانونی ای صورت گرفتـه و  
ـش   ـاـل کارگر مبارز دیگر دست و ب

 .بسته است 
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ـلـش و   ـی پنجمین سال حبس بی دل
ـلـی و بـدون ھـیـچ   بدون اطالع قب
توضیحی و با وضـعـیـت جسـمـی  
وخیمی که دارد به زندان رجـایـی  
. شھر تبعید شده، سخن مـیـگـویـد 

سپس رضا شھابی در این نامه از  
وضع زندان رجایی شھر مـیـگـویـد  

الزم بـه ذکـر اسـت  : " و مینویسد 
تبعیـد گـاه رجـایـی شـھـر فـاقـد  
کوچکترین امکانات مـرسـوم در  
دیگر زندانھا می باشد از جـمـلـه  
ـقـان آور   ـنـگ و خـف در فضای ت
ـرادی   ـف زنـدگـی در سـلـولـھـای ان

 سانتیمتری بـه جـای  ٧٠ متر و  ٤ 
ـرای  ١٥  -١٢    ٢  متری قانـونـی ب
ــجـره ھـای  ٣ تـا   ـن ـفــر بـا پ   ٣٠  ن

سانتیمتری با سه الیه ی ورق و  
توری اھن که جریان ھـوا  راکـد  
بوده و نفس ھا به ھم مـی خـورد  

 سـاعـتـه  ٣  تـا  ٢:٣٠ ، ھواخوری  
ـبـود   به جای صبح تـا غـروب ، ن
امکانات تفریحی ، ورزشی مانند  
ـرای   باشگاه ورزشی ، کتابخانـه ب

ـیـدتـی ،    –زندانیان سیـاسـی   عـق
ــن   ــداشــت و رژه رفــت ــھ ــود ب نــب
سوسک و موش ، کیفیت بسیـار  
پایین درمـان و فـاقـد امـکـانـات  
ــراپــی و   ــزیــوت ــی ــه ف ــل الزم از جــم
ـیـن   پزشک متخصص ، و ھمـچـن
نبود تغذیه مناسب و دیگر مـوارد  
ــیــن نــامــه   ــدارد آی ــان ــت کــه از اس
سازمان زندانھـا بسـیـار دور مـی  

 . باشد 
ــا    ـیـب رضـا شـھــابـی ب بـدیـن تــرت
ـراض   پژواک دادن صـدای  اعـت
ــار   ـیـان سـیـاســی در بــنـد، ب زنـدان
ـر دوش   ـنـی را ب مسئولیت سنگـی
میکشد و از ھمین رو اعتراضـات  
او با حمایت بسیاری روبرو شـد و  
انعکاس اجتماعی بسیاری داشته  

 .است 
نکته اینجاست که ما و بسیـاری  

  ١٧ دیگر از ھمرزمان او از جمـلـه  
ـنـدش، ضـمـن   نفر از زندانیان ھـمـب
اعالم حمـایـت از خـواسـتـه ھـای  
ـم کـه   برحق رضا، از او خواسته ای
. به اعتصاب غذایش خاتمـه دھـد 

ـنـد   ما میدانیم کـه زنـدانـی در ب
بعـضـا نـاگـزیـز مـیـشـود کـه بـا  
اعتصاب غذا و صـدمـه زدن بـه  
جان و زندگیش، اعتراض خـود را  

ـرد  ـب امـا حـرف مـا بـه  .  به پیش ب
ـیـان سـیـاسـی   رضا شھابی و زندان
ـریـن ابـزار   ـت دیگر اینست کـه قـوی
ـرضـــات   ــعــ ــب زدن ت ـق بــرای عــ
ــن حــق و   حــکــومــت و گــرفــت
حقومان، بسیج اعتراض اجتماعـی  
ـریـن ھـمـبـسـتـگـی   ـیـشـت و جلب ب

کـاری کـه رضـا  .  جھانی اسـت 
ــنــی اش بــه   ــا نــامــه عــل خــود ب

ــدان کــرده اســت  ــامــات زن از  .  مـق
ـیـن   ـپ ھمین رو ما بـه عـنـوان کـم
برای آزادی کارگران زنـدانـی بـا  
اعالم کارزاری در دفـاع از رضـا  
ـم   شھابی به ھمـگـان اعـالم کـردی
که به ھر شکلی که میتوانید بـه  
این کارزار بپیونـدیـد تـا فشـار از  
روی رضــا شــھــابــی و از روی  
ـم   زندانیان سیاسی را کاھـش دھـی
ـم کـه نـاگـزیـز بـه   ـی و کاری کن

دست بردن به حربه اعتصـاب غـذا  
فراخوان دادیم که بـه ایـن  .  نشوند 

ــدیــد تــا بــا صــف   ــیــون ــپ کــارزار ب
ــه رضــا   اعــتــراضــی گســتــرده ب
ـم کـه مـا   ـنـان دھـی ـی شھابی اطم
صدای اعتراض او و ھمه زندانیان  
سیاسی در سطح جھانی ھستیم و  
از او بخواھیم که با پایان دادن بـه  
ـیـش از ایـن   اعتصاب غـذایـش، ب
ـیـانـدازد  . سالمتی اش را به خطر ن

از ھمین رو ما به طور اضطـراری  

ـر، را روز  ٢١  زوئیـه،  ١٢ روز   ـی  ت
اعترض جـھـانـی در حـمـایـت از  
ـم زاده    ـراھـی رضا شھابی و بھنام اب
ـران کـارگـری   یکی دیگر از رھـب
ــد کــه ھــم خــودش و ھــم   در بــن
ـنـی   خانواده اش زیر فشار سـنـگـی

 . قرار دارند، اعالم کردیم 
 

 ژوئیه روز  ١٢ : کارگر کمونیست 
اعتراض جـھـانـی در حـمـایـت از  
ـم زاده   ـراھـی رضا شھابی و بھنام اب

ـم  ـی در ایـن  .  را  پشت سر گـذاشـت
روز چه گـذشـت و انـعـکـاس آن  

 چگونه بود؟ 
 

گزارش مربوط بـه  :  شھال دانشفر 
برنامه ھای این روز و کـارزار در  
حمایت از رضا شھـابـی و بـھـنـام  
ـتـشـر   ابراھیم زاده را جـداگـانـه مـن

ـر بـعـد از  ١٥ ما در  .  کرده ایم  ـی  ت
فراخوان جھـانـی شـاھـرخ زمـانـی  
یکی دیگر از رھبران کارگری و  
از ھمبندان رضا شـھـابـی کـه در  
مـورد خـطــر مــرگ بــرای رضــا  
شھابی ھشدار داده بـود، ضـروری  
ـیـن فـراخـوانـی را   دیدیم کـه چـن

ـنـکـه یـکـی  .  بدھیـم  خصـوصـا ای
ـنـد،   دیگر از رھبران کارگـری درب
ـتـش   ـیـز وضـعـی بھنام ابراھیم زاده ن

ـراری اســـت    ١٣ او از  .  اضـــطــ

ـرادی   ـف ـنـد ان   ٢٠٩ اردیبھشت به ب
ـر بـازجـویـی   اوین انتقال یافته و زی

ــرار دارد  ــعــد از  ٧ در  .  ق  تــیــر ب
ـری و   ـیـخـب نزدیک بـه دو مـاه ب
نگرانی خانواده، به او مالقاتی بـا  
خانواده اش دادند و بعد ھمان شب  

ـردنـد  ھـمـسـرو  .  به منزلش ھجـوم ب
ـیـمـاری   پسرش نیـمـا را کـه از ب
ـبــرد زیــر فشــار   ــج مــی سـرطــان رن
ـنـد کـه آنـچـه از پـدرش   گـذاشـت
ـر   ـیـوت میداند گزارش کند و کامـپ
وی و اسنادی دیگر را از مـنـزل  

مجموعه اینـھـا  .  آنھا با خود بردند 
ــده بــود و اقــدامــی   ــن ھشــدار دھ
اضــطــراری از ھــمــگــان را مــی  

 روز  ٥ در ھرحال در ظرف  .  طلبید 
 شـھـر جـھـان  ١٠ ما تواسنتیم در  

آکسیونھایی اعتراضی را سازمان  
ــراض ایــن   ــت ــم و صــدای اع ــی دھ

کارگران باشیم و توجه ھمگـان را  
ــدانــھــا  و   ــت درون زن ــه وضــعــی ب
ـرحـق رضـا شـھـابـی   خواستھای ب

در ھمیـن فـاصـلـه از  .  جلب کنیم 
طریق تـمـاس بـا اتـحـادیـه ھـای  
ـم   کارگری جـھـانـی تـالش کـردی
بیشترین حمایت جھـانـی را جـلـب  

در ھـرحـال در ایـن مـدت  .  کنیم 
کمپینی جـھـانـی در حـمـایـت از  
رضا شھابی و کارگران زنـدان در  

نامه ھایی در حمـایـت  .  جریان بود 

ــی و کــارگــران   از رضــا شــھــاب
زندانی در ایران از سوی اتـحـادیـه  
ھای کارگری ای چون ال او در  
سوئد، اتـحـادیـه ھـای کـارگـری  
ـری   ــه ســراســ ــادی ــح ــه، ات فــرانس

ــورت   آی تــی  ( کـارگــران تــرانسـپ
و اتحادیه آزاد کارگران ژاپن  )  اف 

سایت لیبر اسـتـارت  .  انتشار یافت 
ـرد  در  .  کـــارزاری را اعـــالم کــ

سنندج در روز دھم زوئیه تـعـدادی  
از فعالین اتحادیـه آزاد کـارگـران  
ـرای   ایران، کمیتـه ھـمـاھـنـگـی ب
ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری و  
ـری،   ـــن کـــارگــ ـر فـــعـــالــی ــگــ دی
گلگشتی را در حمـایـت از رضـا  

در تھران خبـر  .  شھابی برپا داشتند 
ــه ھــایــی در   ــی دار شــدیــم اطــالع
ــی و   ــاب ــت از رضــا شــھ ــای ــم ح
. کارگران زندانی پخش شده اسـت 

تشکلھای مختلف کـارگـری در  
ــه آزاد   ــحــادی ــه ات ــمــل ایــران از ج
کارگران ایران، کمیته ھمبستگی  
برای ایجاد تشکلھای کـارگـری،  
ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی کم
تشکلھای کارگری بیانیـه دادنـد  
و حمایت خود را از رضا شـھـابـی  
ـنـد  .  و خـواسـتـھـایـش اعـالم داشـت

کمیته دفاع از رضـا شـھـابـی و  
کمیته دفـاع از شـاھـرخ زمـانـی  
مرتبا با اطالع رسانی ھـای خـود  
اخبار وضعـیـت رضـا شـھـابـی و  
کارگـران زنـدانـی را رسـانـه ای  

نھادھـا و احـزاب دیـگـر  ..  کردند 
ـرای آزادی   چون کمیته مـبـارزه ب
ـیـن   ـتـه ب ـی زندانیان سـیـاسـی، کـم
ــه اعــدام شــاخــه   ــی ــی عــل ــل الــمــل

ـم  ـیـه اعـدام،  .  استکھـل مـادران عـل
ـــد، حـــزب   ـن ـــدمــ ـق کـــودکـــان مــ
کمونیست کارگری ایران در ایـن  
. کارزار فعـاالنـه شـرکـت کـردنـد 

تلویزیون کانال جدید نقش مھـمـی  
در اطالع رسانی از وضعـیـت ایـن  
. کارگران در سطح جامعـه داشـت 

و به این شکل در فعالیتی دسـتـه  
جـمــعـی کـارزاری جـھــانـی کــه  
یکسر آن داخل و سر دیـگـرش در  

 کارزار جھانی در حمایت از رضا شھابی 
 و بھنام ابراھیم زاده ادامه دارد

 گفتگو با شھال دانشفر 

  ١  از صفحه  
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 .خارج بود جریان پیدا کرد 
ـیـن   انعکاس این کارزار را در اول
ــم   ــی رژی ــب نشــیــن گــام  در عــق
اسالمی و انتقال رضا شھابـی بـه  

ھر  .  بیمارستان خمینی میتوان دید 
چند که  رضا را ھمـچـون یـک  
ـری   ـیـمـارسـتـان بسـت زنـدانـی در ب
کرده و بـه او اجـازه مـالقـات بـا  
خانواده را نداده اند و از ھمـیـن رو  
او اعالم کرده است که تا رسـیـدن  
ــھــای فــوری اش بــه   بــر خــواســت
اعتراض خود ادامه مـیـدھـد، امـا  
ــه   ــی ب ــقـال رضـا شــھـاب ـت ـفـس ان ن
ــب   ــان حــکــایــت از عــق ــمــارســت بــی

 . نشینی رژیم اسالمی دارد 
ــن   گـوشـه دیـگـر از انـعــکـاس ای
کارزار، پیـام شـاھـرخ زمـانـی از  

ـیـه و  ١٢ درون زندان در روز    ژوئ
تشکر او از شرکت کننـدگـان در  

تـظـاھـرات  .  تظاھرات این روز بـود 
ـیـه ھـمـانـطـور کـه  ١٢ ما در    زوئ

اعالم داشتیم بطور واقعی پاسخی  
فوری به فراخوان شاھرخ زمـانـی  
و وضعیت خطیر رضا شـھـابـی و  

 . بھنام ابراھیم زاده بود 
 

قـدم بـعـدی  :  کارگر کمونیـسـت 
ــن کــارزار   ــســت؟ ای را  شــمــا چــی
 چگونه میخواھید ادامه دھید؟ 

 
تـا آنـجـا کـه بـه  :  شھال دانشفـر 

ــن در   ــعــی کــارزار اضــطــراری م
حمایت از رضا شھـابـی و بـھـنـام  
ابراھیم زاده  و خواستھـای فـوری  
آنان برمیگردد، این کـارزار ادامـه  

ـیـد  .  دارد  ـن ـی ھمانطـور کـه مـی ب
ھنوز رضا شھابـی در اعـتـصـاب  
ـرد و خـواسـتـھـای   ـب غذا بسـر مـی
فوری او جواب نگـرفـتـه اسـت و  

ـیـن  .  خطر باالی سر اوست   ھمچـن
ـنـھـا   ھنوز بھنام ابراھیم زاده و نه ت
ـر   او بلـکـه ھـمـسـر و پسـرش، زی
ـرار دارنـد  . فشار جانیان اسالمی ق

ـر   بنابراین الزمست فشار خود را ب
روی جـمـھـوری اسـالمـی حـفـظ  
کنیم و بـا کـارزاری جـھـانـی و  
گسترده تر این تعـرضـات را دفـع  

الزمست به ھر شکـل کـه  .  کنیم 
ـراض ایـن   ـم صـدای اعـت ـی میتـوان

ـم  الزم اسـت کـه  .  کارگران بـاشـی
حمایـت خـود را از خـواسـتـھـای  
رضا شھابی که خواستھای ھـمـه  
ـم  ـی . زندانیان در بند است اعالم کن

ـم   ـی در ھمین راستا ما تالش میکن
ــا   طـی تـمــاســھـای فشــرده ای ب
نھادھای کارگری و انسـانـدوسـت  
ـیـت خـود   در سراسر جھان به فـعـال
ادامه دھیم و در تدارک روزھـای  

ـران  .  اعتراض دیگری باشیـم  در ای
نیز باید حمایت از ایـن کـارگـران  

 . ادامه پیدا کند 
فراخوان ما اینست کـه در کـنـار  
خانواده ھای رضا شھابی و بھنـام  
ـم و از حـقـوق   ـی ابراھیم زاده بایسـت
ــواده   ــام و خـان ـن ـیـه رضـا و بـھ اول

ـم  ـی . ھایشان دفاع و پشتیبانی کـن
ـم زاده   ـراھـی رضا شھابی و بھنام اب
باید فورا از زندان مرخص و تحـت  

بایـد  .  معالجه و درمان قرار گیرند 
خانواده آنھا که در ھـمـیـن مـدت  
خسارت مالی شدیدی دیـده انـد،  
تحت پوشش تامین اجتماعی قرار  

ـم زاده  .  گیرند  ـراھـی بایـد بـھـنـام اب
بتواند در کنار فرزند بیمار خود و  

ــاشــد  ــواده اش ب ــن  .  خــان ــد ای ــای ب
کارگران و ھمه کارگران زنـدانـی  

 .  فورا از زندان آزاد شوند 
ـراض   آنجایی که کارگران در اعـت
ـنـد، آنـجـایـی کـه   و مبارزه ھسـت
کارگران جمعند و  قـدرت دارنـد،  
باید یـک خـواسـت فـوری آنـھـا  
آزادی کارگران زندانی و از جملـه  
خاتمه یافتن این فشار ھا بر روی  
ـم زاده   ـراھـی رضا شھابی و بھنام اب

 . باشد 
ـیـن کـارگـری    ھمانطور که فـعـال
ــی   ـیـکـت ـنـد پ ـنـدج تـوانسـت در سـن
ـنـد و صـدای   اعتراضی بر پا کـن
ـــه    ـی ــ ـل ــ ـــود را ع ـراض خ ــ ـت ــ اع
دستگیری کـارگـران و وضـعـیـت  
ـنـد، در   ـنـد کـن ـل رضـا شـھـابـی ب

شھرھای دیگر نیز میشود مبتکـر  
ــیــن حــرکــت ھــای   بــرپــایــی چــن

میتوان باز ھـم  .  اعتراضی ای شد 
در سطح وسیعی اطالعیـه ھـایـی  
در حمایت از رضا شھابی و بھنـام  
. ابراھیم زاده منتشر و  پخش کـرد 

ـتـوان بـا نـوشـتـن شـعـار رضـا   می
شھابی، بھنام ابراھیم زاده و ھـمـه  
کارگران زندانـی بـایـد فـورا آزاد  
ــن   شــونــد، ھــمــه جــا عــکــس ای

ـتـوان  .  کارگران را نصـب کـرد  مـی
طومار ھای اعتراضی در حمایت  

از ایـن کـارگـران و خـواسـتـھـای  
ــی امضــا کــرد و   ــاب رضــا شــھ
خواستار آزادی فوری آن و ھـمـه  

 . زندانیان سیاسی از زندان شد 
ـتـوانـد   بدین شکل این اتفاقات مـی
ــارزاتــی   ــاشــد بــرای مــب آغــازی ب
ـرای آزادی کـارگـران   فشرده تر ب
ـیـان سـیـاسـی و   زندانی  و زنـدان
برای متوقف کردن فـوری فشـار  

 .بر روی سر رھبران کارگری 
در عین حال توجه داشـتـه بـاشـیـد  
ــت از   ــای ــم ــارزار در ح کــه  ک
ــی و   ــھــای رضــا شــھــاب خــواســت
ــه وضــعــیــت   ــعــمــل ب درعــکــس ال
ـم زاده،   اضطراری او و بھنام ابراھـی
ــی   ـن ـی اقـدامـی مــعـیـن  از کـمــپ
ــران   ــر بــرای آزادی کــارگ ــزرگــت ب

می دانید که یک  .  زندانی است 
ـرای   ــ ـم اســـالمـــی ب ــ ـــزار رژی اب
ــی   ــاب ــانــی ــوگــیــری از ســازم جــل
ـرای   ـیـز ب مبارزات کـارگـری و ن
عقب زدن جنبش کارگری و کـل  
جــامــعــه، فشــار آوردن بــر روی  
ـری و   رھبران کارگری و دستـگـی

از ھمـیـن رو  .  زندان کردن آنھاست 
ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ

زندانی ھم اکنـون شـکـل  یـک  
نـھـادی  .  نھاد به خود گرفته است 

ـلـی   از کمیته ھمبستگی بین المـل
 ســالــی  ٩ ایــران کـه    -کـارگــری 

ـیـت   است تشـکـیـل شـده و فـعـال
ــیــکــنــد  ــرای آزادی  .  م ــارزه ب ــب م

کارگـران زنـدانـی یـک عـرصـه  
ــش   ــارزه مــا در جــنــب مــھــم مــب

ــا  .  کــارگــری ایــران اســت  مــا ب
ـرای آزادی کـارگـران  "  ـیـن ب ـپ کم

ـم صـدای  " زندانی  تـالش کـرده ای
ــح   اعــتــراض کــارگــران در ســط

یک نمونه اش در  .  جھانی باشیم 
ــطــع اعــتــراضــات کــارگــران   مــق

 بـود کـه  ٨٤ شرکت واحد در سال  
بیشترین اطالع رسانی را کردیم و  
توانستیم توجه افکـار جـھـانـی را  

ـبـا از طـریـق  .   جلب کنیم  ما مرت
اطالعیه ھای خبری آخرین اخبـار  
از وضـع کـارگــران را در سـطــح  
ـم و ھـر   جھانی انعکـاس مـیـدھـی
سال بـا حضـور خـود در اجـالس  
جھانی سازمـانـی جـھـانـی کـار،  
ـراض   تالش کرده ایم صـدای اعـت

ھمچنین ما  .  کارگران ایران باشیم 
ـرانـس ھــای   ـف بـا شـرکـت در کـن
جھانی کارگری و نیز با رسـانـدن  
صدای اعتراض کارگران بـه ایـن  
نشست ھا و تـمـاس بـا اتـحـادیـه  
ــف کــارگــری در   ھــای مــخــتــل
ــان،   ــھ ــف ج ــای مــخــتــل کشــورھ
کوشیده ایم بیشترین حمایت ھا را  
ــران و کــارگــران   ــران ای از کــارگ

از جـمـلـه در  .  زندانی جلب کنیـم 
ھمین یکسال اخیر از سوی برخی  
ـر   از این تشکلھای کارگری نـظـی
ــاژ در   ــران مــونــت ــه کــارگ ــحــادی ات
استرالیا، شـورای اتـحـادیـه ھـای  

ــه،   ــوم ــکــور و ح ــارگــری ون ک
کنفرانس اتحادیه خدمات بریتیـش  
ـنـوع   کلمبیا که از بزرگترین و مـت
ــه ھـای کـارگــری   ـریـن اتـحـادی ت
بریتیش کلمبیای کانـادا اسـت و   

  ٥٠٠  ھزار کارگر در بیش از  ٦٧ 
بخش در بخش ھای خصوصی و  
ــی را در بــر   ــوم ــم ــات ع خــدم
میگیرد،  سومین کنگره جـھـانـی  
کنفدراسیون بین المللـی اتـحـادیـه  

، کنفرانس منـطـقـه  (ITUC( ھا  
ای بزرگترین اتـحـادیـه کـارگـران  
(صنعتی جـھـان در بـانـکـوک  

،  فـدراسـیـون  ) ٢٠١٤  مه  ١٦ -١٤ 
اتحـادیـه ھـای کـارگـران مصـر،  
اتحادیه سراسری کارگـران سـوئـد  

ـری  ) ال او (  ــه ســراســ ــادی ـــح ، ات
ــورت   آی تــی  ( کـارگــران تــرانسـپ

قطعنامـه ھـای خـوبـی در  )   اف 
ــت از کــارگــران ایــران و   حــمــای
ـم کـه در   ـری کارگران زندانی بگـی
میان آنھا تاکید بر خـواسـتـھـایـی  
ــم اســالمــی از   چــون اخــراج رژی
سازمان جھانی کار  بـه تصـویـب  

 .رسیده است 
ـتـی   خالصه کالم اینکه   تـا وق
جمھوری اسالمی ھست و زنـدان  
ـم اسـالمـی   ابزاری در دسـت رژی
برای سرکوب مبارزات کـارگـران  
ـیـن   ـپ ـبـاشـد، کـم و کل جامعه می
ـیـز   برای آزادی کارگران زندانی ن

از ھــمــگــان دعــوت  .  وجــود دارد 
ـیـن   میکنیم که وسیعا به این کمپ

 . بپیوندند و ھمکار آن شوند 
 

 
کارگر 
 زندانی 
 آزاد 
 باید
  گردد
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 . و تجاوز کشانده است 
 

دستمزد برابر در ازا کار 
 برابر

یکی از زنان کارگر به نام اشـرف  
ـنـا حـرف   ـل بنایی در این باره بـا ای
ــت را حــاصــل   ــن وضــعــی زده و ای

ـتـی کـارگـران زن را  "  نگاه جنسـی
چـنـد  .  می دانـد " ارزان کرده است 

سال پیـش در مـقـالـه ای تـحـت  
" شغل زنانه، شغـل مـردانـه " عنوان  

کارگـر  " نشریه  ١٧٩ که در شماره  
ــسـت  ـی ــن  "  کـمـون مـنــتـشـر شـد، ای

مـوضــوع را مــورد بــررسـی قــرار  
در بخشی از آن مـطـلـب بـه  .  دادم 

Pay Equity   پرداخته بـودم کـه
 : اینجا آن را دوباره می آورم 

تـوان بـا    ای كه امروزه مـی   پدیده (( 
آن كار برابر و در نتیـجـه دسـتـمـزد  
برابر را توضیح داد و تحلیـل كـرد،  

Pay Equity  ـــت ـــد  .  اس ـــای ش
ـریـن و   «برابری در دستـمـزد » بـھـت

ـرجـمــه فـارسـی آن   ــن ت ـری نـزدیـكـت
تعریفی كه از ایـن مـقـولـه  .  باشد 

دستـمـزد  »:  شده است، چنین است 
ــاوت امــا   ــف بــرابــر بــرای کــار مــت

 .«معادل 
ـر در ازاء  »در مقوله   ـراب دستمزد ب

ـر  ـراب ، یـا ھـمـان  «كار اجـتـمـاعـا ب
ـفـاوت  » دستمزد برابر برای کار مت

ـری »،  «اما معادل  مـد نـظـر   «براب
ـری در كـارھـای  .  است  یعنی براب

الزاما برابر؛ نه اینكه ھمـه كـارھـا  
برابرند و در نتیجه باید دستـمـزد و  

ـرنـد  ایـن آخـری  .  مزایای برابر بگی
ـیـسـم و    وظیفه  ای است كه سوسیال
ای كـه كـار مـزدی در آن    جامعه 

ــه آن جــواب   لــغــو شــده اســت، ب
دھد؛ امـا مـا فـعـال در بـاره    می 

خود سیستم سرمـایـه داری حـرف  
 .زنیم   می 

ــرابــری در دســتــمــزد »  Pay) «ب
Equity)   ـ بقول متخصصین ایـن

ـری   ـراب عرصه ـ ابزاری است كـه ب
ـنـای آن ارزش   را بسنجد و بر مـب

ـنـد  ـرای  .  مالی برای آن تعیین ك ب
ــال، در خــود عــرصــه   ــث كــار  »م

در سیستم سرمایه داری،   «مردانه 

به كار در اداره آتـش نشـانـی بـا  
ھمان ارزش مالی در سـطـح كـار  
ــه در   ــال ــال جــمــع آوری زب در مــث

یـا  .  شـود   ھا نگریستـه نـمـی   خیابان 
ــه »در عــرصــه   ــان ــار زن ــار   «ك ك

ھـا، ھـم    معلمی با كار در نساجـی 
ـیـســت  . سـطـح در ارزش مـالـی ن

ـری   یعنی اولی ارزش مالی بیـشـت
ـری در  ».  از دومـــی دارد  ــ ـراب ــ ب

ھم با در نـظـر گـرفـتـن   «دستمزد 
خواھد ھـم سـطـح    ھمه جوانب می 

كـار  »با یك   «كار زنانه »بودن یك  
ـنـای   «مردانه  ـر مـب را بسنجد و ب

ھم سطح بودن آنھـا، ارزش مـالـی  
ـنـد  «كار زنانـه »برای   ـیـن ك . تـعـی

این نكته مھم است تا ذكـر شـود  ( 
ـری در دسـتـمـزد »كه   فـقـط   «براب

 «كـار زنـانـه »ارزش مالی برای  
 .«كار مردانه »كند، نه    تعیین می 

كار مردانـه صـرفـا حـكـم ابـزاری  
ـری در  ».)  است برای مقایسه  براب

ابتدا با در نظـر گـرفـتـن   «دستمزد 
ای از كـار و درصـد زنـانـی    رشته 

كه در آن رشته اشتغـال دارنـد، بـه  
رسـد كـه آن كـار    این نتیـجـه مـی 

ـری در  ».  زنانه است یا مردانه  براب
چنـدیـن كـاتـاگـوری از   «دستمزد 

ـرد    یك كار زنانه را در نظر مـی  گـی
و آن را با یك كار مردانه مقـایسـه  

در این مقایسه، وظـایـف  .  كند   می 
ـیـت  ھـای كـارگـر،    كارگر، مسـئـول

مدارك تحصیلی كارگر، سـاعـات  
كار كارگر و غیره در نظر گـرفـتـه  

شـونـد و آن را بـا كـاری در    می 
ـر    عرصه كار مردانه می  سنجد و ب

ـرای آن   ھمین مبنا ارزش مالـی ب
ـنـد   تعیین مـی  تـا   «ابـزار »ایـن  .  ك

دستمزد برابر در  »حدودی معضل  
را جــواب داده   «ازاء كــار بــرابــر 

ـیـسـت كـه  .  اسـت  مـنـظـورم ایـن ن
اكنون مشكل نابرابری در پرداخـت  
ـلـكـه   دستمزدھا حل شـده اسـت، ب
ـیـن   ـیـار فـعـال اكنون ابزاری در اخت
برابری طلبانه عرصه جنبـش زنـان  

شـود بـا آن در    قرار دارد كـه مـی 
ــــان   ــــی زن ـت ــــشـــ ـی ـــ وضــــع مــــع

ـقـل از  .)) ( ھایی كرد   پیشروی  به ن
ــه، شــغــل مــردانــه "  ". شــغــل زنــان

خوانندگان عالقمند را به خـوانـدن  
 .)این مقاله دعوت می کنم 

ابزاری است   Pay Equityمقوله  
ـری   ـراب که سـعـی شـده اسـت نـاب
اقتصادی بیـن زن و مـرد را ھـر  
ـر کـاھـش بـدھـد و در   چه بیشـت
تعدادی از کشورھای اروپـائـی و  
آمریکای شـمـالـی، اعـمـال مـی  

در مورد ایران مـا فـعـال بـا  . شود 
ـنـی تـری    ـیـادی ـن نابرابری بسـیـار ب
ــوژی   ــول ــه و اسـاس ایـدئ کـه پـای
ــرو   حــکــومــتــی را مــیــســازد، روب

ـنـایـی تـا  . ھستیم  بنابراین اشرف ب
آنجایی که جمھوری اسالمـی را  
مد نظر دارد، درست مـی گـویـد  
که از نـظـر جـمـھـوری اسـالمـی  
ـتـش تـوضـیـح   انسان فقط با جنسی
داده می شود و یـک جـنـس از  

جـمـھـوری  .  جنس دیگر برتر اسـت 
اسالمی، ھم در قوانینش و ھـم از  
ـرش بـارھـا اعـالم کـرده   زبان رھـب
اسـت کـه جـای زن در خـانـه و  

 .بیگاری و تحقیر در خانه است 
 

 حقوق برابر
شاید یـکـی بـه درسـت اسـتـدالل  
ـریـن جـوامـع   کند که در مـدرن ت
امروزی ھم بی حقوقی جزئـی از  
سیستم دنیای امروز است و انسـان  
ـر، از حـقـوق   ـراب ظاھرا با حـقـوق ب

امـا  .  انسانی خـود مـحـروم اسـت 
ـیـن   اگر این استـدالل درسـت، چـن
ـر   ـراب تفسیر شـود کـه انسـان در ب
زنـدگـی خـود و کـودکــانـش در  
ھمین سیستم سـرمـایـه داری ھـم  
بی اعتنائی کند، ادعایش دربـاره  
جـنـگـش بـا سـرمـایـه داری بـی  

کسی نسیه زندگی  .  اعتبار است 
ھیچ انسـان بـا عـقـل  .  نمی کند 

ـتـظـر روزی   سالمی نمی تواند مـن
بماند که زمان رسـیـدنـش مـعـلـوم  

ھمان انسانی کـه بـھـشـت  . نیست 
ـرفـتـه،   ـپـذی موعود را از مذھبیون ن
زندگی کردن با ذلت را بـه امـیـد  
و وعده الغا مالکـیـت خصـوصـی  
ـیـد و خـالـصـی از   بر وسائـل تـول
سیستم سرمـایـه داری، در یـک  
زمـان واقـعـا نـامـعـلـوم را ھـم از  

 . کسی نمی پذیرد 
در ھمین جامعه ھم نبـایـد کسـی  
تن به شھروند و جنسیت درجـه دو  
. بودن خود و یا ھمنوع خود بـدھـد 

نه تنھا کسی که به او اجـحـاف  
شده نباید به آن اجحاف تن بـدھـد،  
بلکه ھیچ انسان منـصـف و آزاده  
ـیـحـقـوقـی را   ای ھم نبایـد ایـن ب
ـربـط   ـی نسبت به دیگران بـه خـود ب

ـر حسـب    -یکی از ما  .  بداند  و ب
ــا مــی آیــد،    -تصــادف   ــدنــی زن ب

یک سیاه، یکی سفید، یکی در  
چین، یکی در افـغـانسـتـان و اال  

با ھمه اینھا، زندگی بشـری  .  آخر 
ـر   بدون با دیگری بودن امکان پـذی

 . نیست 
ــوشــت   ــه ســرن ـم ب ــوانــی ــمـی ت مـا ن
ـم   ـنـا بـاشـی ھمنوعان خود بی اعـت
ـبـل   ـیـای مـاق چرا که؛ اوال در دن
تاریخ که انسانھا ھمدیگر را مـی  
ـم و در   ـی دریدند زندگی نمی کـن
ثانی حملـه بـه بـخـشـی جـامـعـه  

ـیـه اسـت  و  .  برای ساکت کردن بق
مھتر اینکه ھمه احاد جامعه بایـد  
در برابر قوانین برابر باشند؛ حـتـی  
ـبـول نـداشـتـه   اگر این قوانین را ق

چرا باید کسی کـه کـار  .  باشیم 
ــرابــر بــا کــس دیــگــری کــرده   ب
ـرد، حـتـی   ـر بـگـی ـراب دستمزدی ناب
اگـر مـا آن حـداقـل دسـتـمـزد را  
ــرای   ــم و ب ــی ــاعــادالنــه مــی دان ن

 ؟  !افزایش آن مبارزه کنیم 
اما جمھوری اسالمی نه تنھـا زن  
ـیـد بـی   را در عرصه کـار و تـول
حقوق تر از ھمکاران مردش کـرده  
است، بلکـه در عـرصـه زنـدگـی  
روزمره نیروھای نـظـامـی اش را  
ــه   ـرای ســرکــوب زنـان کشــور ب ب
! حالت آماده بـاش در آورده اسـت 

ــح   ــاد کــل نــیــروھــای مســل ســت
جمھوری اسالمی که تحـت نـظـر  

ای روز    خامنه ای است، در بیانیه 
ـرخـورد بـا  ٢٠ جمعه   ـرای ب ـر ب ـی  ت

و  "  ھای فـرھـنـگـی   ھنجارشکنی " 
تھدید و تعرض به حریم عفـاف و  " 

اعـالم آمـادگـی کـرده و  " حجاب 
ـقـش  " گفته است   آماده کمک و ن
 "!آفرینی است 

 
 راه چاره

سرنوشت محتـوم  "  واقعیات تلخ " آن  
راه  "  افشـاگـری . " آن جامعه نیست 

افشاء این وضـعـیـت  . چاره نیست 
و بخصوص برای شـرایـط کـار و  

ـران   زیست کارگران و زنـان در ای
ـلـف کـردن   بیھوده و واقعا وقـت ت

ـفـی کـه  .  است  ھیـچ انسـان شـری
ـبـال   ـران دن مسائل سیاسی را در ای
ـرای حـتـی   کرده باشد و یا آنجا ب
مدت کوتاھی زندگی کرده و یـا  
سفری به آنجا کرده باشد، مـنـکـر  
ــدگــی بــرده وار بــر   ــل زن ــی تــحــم
کارگران و زنـان و جـوانـان نـمـی  

اما وضعیت زنان و وضعیت  .  شود 
آن جامعه خودبخود بھبود نخـواھـد  

بایـد در  .  باید متشکل شد .  یافت 
ھر سطحی که ممکن اسـت دور  
ھم جـمـع شـد و بـه ایـن شـرایـط  

ھـر کـس  .  متحدانه اعتراض کرد 
که به شـمـا گـفـت بـه سـیـاسـت  
کاری نداشته باش، ھر کس کـه  
ــه   ــدن ب ــک ش ــزدی ــو را از ن ت
تشکلھای موجود و از مـتـحـزب  
شدن منع کرد بدان که  در جبھـه  
تو برای خالصی از ایـن شـرایـط  

بدان که دارد  .  ضد انسانی نیست 
تو را با تمام بی حقوقی ای کـه  
با آن مواجه ای، در مقابل دولتـی  
تا دندان مسلح تنھـا مـی گـذارد  
که ایـزولـه، سـرکـوب و مـنـزوی  
ــشــه بــرده   ــی بشــوی و بــرای ھــم

 . بمانی 
 
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٣ 

آپارتاید 
جنسی 
ملغی 
باید 
 گردد

 کارگر زن، کارگر ارزانتر و انسان بی حقوق تر
 ١  از صفحه  

 



 6  ١٣٩٣ تیر ٢٤  کارگر کمونيست

شــاھــرخ زمــانــی طــی پــیــامــی مــراتــب تشــکــر خــود را   
 ژوئیه روز جھـانـی حـمـایـت از رضـا  ١٢ کنندگان    تظاھرات 

 زاده اعالم داشت   شھابی و بھنام ابراھیم 
 

ھمگان اطالع دارند که رضا شھابی از رھبران شناخته شـده  
 خرداد ماه در اعتراض به محـروم کـردن او  ١١ کارگری از  

از درمان و تبعیدش به زنـدان رجـایـی شـھـر در اعـتـصـاب  
ـنـده بـود  او  .  غذاب بسر میبرد و وضعیت او بسیار نگران کن

در این مدت وزن زیادی از دست داد و چـنـدیـن بـار دچـار  
 . بیھوشی شد 

 
محرومیت زندانیان سیاسی از درمان، بخـشـی از شـکـنـجـه  

از ھمیـن  .  ھای رژیم اسالمی در قبال زندانیان سیاسی است 
رو خواستھای رضا شھابی بطور واقعی خـواسـتـھـای ھـمـه  

 .  زندانیان سیاسی در بند است 
 

با وخیم شدن وضعیت جسـمـانـی رضـا شـھـابـی در زنـدان،  
ـران کـارگـری و از ھـم   شاھرخ زمانی یکی دیگر از رھـب
بندان وی  طی نامه ای خطاب به جھانیان ضمـن حـمـایـت  
از خواستھای رضا شھابی ھمگـان را بـه حـمـایـت از وی  
ـنـده او  و تـھـدیـد خـطـر   فراخواند و از وضعیت نگـران کـن

 . مرگ برای رضا ھشدار داد 
 
 

این درحالیست که ھمزمان بھنام ابراھیم زاده یکی دیگـر از  
چھره ھای شناخته شده کـارگـری کـه در جـریـان حـمـلـه  

ـرادی  ٣٥٠ وحشیانه رژیم اسالمی به بند   ـف  و انتقال وی به ان
ـرادی  ٢٤٠  ـف ـیـز بـه ان  ، تـحـت عـنـوان  ٢٠٩  اوین و بعـد ن

ـرار گـرفـت و   اغتشاش در زندان زیر بازجویی و شکنـجـه ق
ـبـود و ایـن   ـری ن پس از اینکـه مـدت زیـادی از وی خـب
وضعیت موجب نگرانی خانواده اش و ھمگان شـده بـود، در  
ھفتم تیر ماه در حضور بازجو به او مالقاتی داده شد و بـعـد  
ـم زاده   نیز به منزلش ھجوم بردند و فرزند بیمارش نیما ابراھـی
ـر و   ـیـوت و ھمسرش را مورد تھدید قرار دادند و بعد نیز کامپ

 .اسنادی را از منزل وی با خود بردند 
 

ـبـال  .   این اتفاقات تماما ھشدار دھنده بود  از ھـمـیـن رو بـدن
فراخوان  شاھرخ زمانی به اعتراضی جھانی در حـمـایـت از  

  ٢١ رضا شھابی، کمپین برای آزادی کارگران زندانـی روز  
 جوالی را روز اعتراض جھانی در حمایـت از  ١٢ تیر برابر با  

 . رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده اعالم داشت 
 

ـیـامـی مـراتـب  ٢٠ روز گذشته    تیر شاھرخ زمـانـی طـی پ
 تیرماه ، روز جـھـانـی  ٢١ تشکر خود را از تظاھر کنندگان  

ـیـام  .  حمایت از رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده اعـالم داد  پ
 .او ضمیمه است 

 

در فرصت کوتاھی که این فراخوان داده شده پیکت ھـایـی  
ـلـف از جـمـلـه در   اعتراض در شھرھایی از کشورھای مخت
ـتـو   ـیـس، تـورن استکھلم و گوتنبرگ در سوئد، لندن در انگل
ـیـن   در کانادا، اسلو در نروژ، کلن و برلین در آلمان و ھـمـچـن

ـرپـا شـد  بـه  .  در استرالیا و ترکیه  پیکت ھایی اعتراضی ب
ـبـی   این مناسبت و در حمایت از این اقدام کلیپ ھای جـال
ـقـالب   ـبـش دانشـجـویـان ان چون کلیپ یکی از جـوانـان جـن

ھمچنین سازمانھـا  .  مداوم در ترکیه بدست این کمپین رسید 
ـیـان   ـرای آزادی زنـدان ـتـه مـبـارزه ب و نھادھایی چـون کـمـی
سیاسی، کمیته حمایت از شـاھـرخ زمـانـی، نـھـاد مـادران  
ـم، کـودکـان   علیه اعدام، کمیته علیـه اعـدام در اسـتـکـھـل
مقدمند و حزب کمونیست کارگری ایران به ایـن فـراخـوان  

 . پیوستند 
 

از سوی دیگر در ایران نیز طـی ھـمـیـن مـدت  از سـوی  
تشکلھای مختلف کارگری از جمله اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران، کمیته بیگپری برای ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری،  
ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی سندیکای شرکت واحد، کـم
ـرای کـمـک بـه   تشکلھای کارگری، کمیته ھماھنگی ب
ایجاد تشکلھای کارگری نامه ھایی در حـمـایـت از رضـا  

 تیرتعـدادی از  ٢٠ در ھمین راستا روز  .  شھابی انتشار یافت 
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته ی ھماھنگـی  
برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری به ھمراه جمـع  
ـنـدج در   کثیری از کارگران و فعالین کـارگـری شـھـر سـن
حمایت از رضا شھابی و با در دست گرفتن عـکـس ھـای  

ھمچنین در ھمین روز ھـفـده تـن  .  او گلگشتی بر پا کردند 
از زندانیان سیاسی زنـدان رجـایـی شـھـر بـه اسـامـی رضـا  
اکبری منفرد ، محمد امیر خیزی ، رسول بداغـی ، خـالـد  
حردانی ، افشین حیرتیان ، ایرج حاتمی ، شاھرخ زمـانـی ،  
علی سالمپور، محمد مھدی ابیات ، علیرضـا فـراھـانـی ،  
ـقـاسـم پـوالدونـد ، سـعـیـد مـاسـوری ،   فرھاد کھندژ ، ابول
محمد علی منصوری ، اسدالله ھادی ، میثاق یـزدان نـژاد  
، صالح کھندل طی نامه ای خطـاب بـه رضـا شـھـابـی و  
ـنـد کـه بـه   حمایت از خواستھا و مبارزات وی از او خواسـت

 .اعتصاب غذای خود خاتمه دھند 
 

ـلـی   در ھمین مدت از سوی اتحادیه ھای کارگری بین المل
ـیـن   از جمله اتحادیه ھای کارگری در فـرانسـه، اتـحـادیـه ب

)  ال او ( المللی کارگران ترانسپورت، اتحادیه سراسری سوئد  
ـتـشـار یـافـت و   نیز نامه ھایی حمایتی از این کـارگـران ان
سایت لیبر استارت که یک سایت پر نفوذ کارگـری اسـت  

 . کمپینی را در حمایت از رضا شھابی اعالم داشت 
 

ـیـه  ١٢  تیرماه برابر با  ٢١ نکته قابل توجه اینکه امروز     ژوئ
ـیـمـارسـتـان   با خبر شدیم که رضا شھابی جھت معالجه به ب

بستری کردن رضا شـھـابـی خـود  .  امام خمینی انتقال یافت 
ـیـجـه  مـبـارزات رضـا و   ـت یک موفقیت است و  خـود ن

امـا  .  کارزاری  جھانی در حمایت از وی  بدست آمده است 
ـیـمـارسـتـان   رزیم اسالمی علیرغم اینکه رضا شھابی را در ب
بستری کرده است، ولی به ھمـسـر وی نـامـه ھـمـراه نـداده  

ـیـمـارسـتـان را نـدارد  و   .  است و کسی اجازه دیدن وی در ب
از  .  ھمسر و خانواده وی بر سر این موضوع کشاکـش دارنـد 

ھمین رو رضا ھنوز به اعتصاب غذای خـود ادامـه داده و  
اعالم کرده است که تا زمانیکه ماموران کامال تابع قـانـون  
عمل نکنند و مرخصی استعالجی وی را اجرا نکنند دسـت  

ـیـز اعـالم  .  از اعتراض خود بر نخواھد داشت  پزشکان وی ن
کرده اند که تا زمانی که وضعیت رضا بـه حـالـت عـادی  

بدین ترتیـب رضـا  .  بر نگردد امکان مداوا را نخواھند داشت 
ـبـت   ھم اکنون تحت نظر در بیمارستان بستری اسـت و مـراق

روشن اسـت کـه مـا  .  ھای اولیه در حال برنامه ریزی است 
نیز ھمچون ھم بندان رضا شھابی از وی میخواھیم کـه بـه  
ـم   ـی اعتصاب غذای خود خاتمه دھد و ھمین جا اعالم میکن
ـم زاده   ـراھـی که کمپین در حمایت از رضا شھابی و بھنـام اب

 . پایان نیافته است و ھمچنان در کنار این عزیران ھستیم 
 

ـر دارد و   این اخبار تا ھمین جا  تجربیات آموزنده ای در ب
نشان میدھد که  تنھا با کارزاری جھانی اسـت کـه مـی  
ـرداشـت و   توان نه تنھا فشار را از روی زندانیان سـیـاسـی ب
ـیـه خـود   ـرای خـواسـتـھـای اول کاری کرد که این عزیزان ب
ـلـکـه بـا تـداوم آن   ناگزیز به چنین جدال جانگاھی نشوند، ب

 . است که میتوان درب زندانھا را گشود 
 

تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا  آزاد  
 . شوند 
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 :ضمیمه 
 

کنندگان در  پیام شاھرخ زمانی به تظاھرات
روز جھانی حمایت از رضا شھابی و بھنام 

 زاده ابراھیم
 

 !زنجیران   رفقا، کارگران، ھم 
 

سالم گرم و درودھـای آتشـیـن مـرا از کشـتـارگـاه مـرگ  
 !تدریجی جمھوری اسالمی بپذیرید 

 
ی    من به این ھمه تالش و ھمت شمـا در اتـحـاد و مـبـارزه 

ـلـه بـا    جھانی بـا تـظـاھـرات و اعـتـصـاب  ـتـان در مـقـاب ھـای

 گزارشاتی از روز جھانی حمایت از رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده



 7 ٣٢٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـیـه    سیاست   ھای تشدید سرکوب رژیم ضدکارگری ایران عـل
ھـای کـارگـری درود فـرسـتـاده،    ی کارگر و تشـکـل   طبقه 

 .گویم   شادباش می 
 

ــه  ــق ــب ــر دولــت و ط ــرمــایــه   اگ ــرای    ی س ــران در اج داری ای
داری جـھـانـی    ی سرمایـه   ھای ضدبشری دیکته شده   سیاست 

ـنـد بـانـک جـھـانـی و صـنـدوق   از طریـق نـھـادھـایـی مـان
کـارسـازی    المللی پول، در نابودی امنیت شـغـلـی و بـی   بین 

ـیـونـی، حـذف یـارانـه  ھـا و گـرانـی و تـورم نـجـومـی،    میل
ـرای افـزایـش    خصوصی  سازی و نابودی خدمات عمومـی ب

ـرخـواره  ی آنـان،    استثمار مضاعف کارگران و کـودکـان شـی
کـنـد، پـس چـرا مـا    ھمانند یک نوکر وفادار عـمـل مـی 

ـرنـامـه   طبقه   و    ی میلیاردی در جھان در مـقـابـل ھـجـوم بـاب
ـــه   ســـازمـــان  ـت ـــافــ ـرمـــایـــه   ی ـــی، قـــدرت    ی ســ داری جـــھـــان

 انترناسیونالیستی خود را نمایش نگذاریم؟ 
 

ـقـه  ی    تنھا گناه و جرم رضا شھابی، این شیـرمـرد دالور طـب
ـران، دفـاع قـانـونـی از حـق تشـکـل و تشـکـیـل   کارگر ای
سندیکاھای مستقل کارگری، به عنوان یگانه ابزار تـحـقـق  

طور غیرقانـونـی    وی به .  باشد   مطالبات مشروع کارگران می 
 .بازداشت و به حبس سنگین محکوم شده است 

حکومت در زندان نیز دست از آزار و اذیت زندانیان سـیـاسـی  
تریـن مـوارد قـانـونـی در رابـطـه بـا    برنداشته و به کوچک 

ـراض  . گذارد   حقوق زندانیان احترام نمی  رضا شھابـی در اعـت
ـقـال   ـت ـم و ان به نقض ھمین حقوق قانـونـی در ضـرب و شـت

ی    شھر کـرج، عـدم اجـرای مـاده   غیرقانونی به زندان رجایی 
 در رابطه با تجمیع اتھامات، عدم اجرای قـانـون آزادی  ١٣٤ 

مشروط و عدم اعطای مرخصی استعالجـی، کـه خـواسـت  
 روز اسـت کـه در  ٤٢ ی زندانیان سیاسی است، اکنون    ھمه 

 .برد   اعتصاب غذا به سر می 
 !قطاران   ھم 

ـیـن   در شرایط سرکـوب ھـار کـه جـمـھـوی اسـالمـی قـوان
ـیـن  ٢٧  و  ٢٦ مصوب خود مانند اصول    قانون اساسی و قـوان

 سـازمـان جـھـانـی  ٨٧  و  ٩٨ ھای    نامه   جھانی مانند مقاوله 
ھـای کـارگـری و    کار در رابطه با آزادی احزاب و تشـکـل 

کـنـد    حق اعتصاب و تظاھرات را عین آب خوردن نقض مـی 
ـنـد مـاشـیـن  ھـا،    سـازی   و حتی در کارخانجـات بـزرگ مـان

ساز خـود ھـم    ھای اسالمی دست   پتروشیمی و نفت به انجمن 
دھـد و بـا حـراسـت و بسـیـج مسـلـح،    ی فعالیت نمـی   اجازه 

کـنـد، اعـالم ھـمـبـسـتـگـی و    حکومت نظامی برقرار مـی 
ی بـرگ    یاری و کمک انترناسیونالیستی شما، به مثابه   ھم 

زرینی در تاریخ جنبش کارگری ایران و جـھـان، مـانـدگـار  
 .خواھد شد 

 
ھای مستقل کـارگـری، در    ما کارگران و فعالین و تشکل 

ی    یـافـتـه   ھـای سـازمـان   پیوند جھانی با شما علیه سـیـاسـت 
مـان را بـا    داری جھانی و جمھوری اسالمی، صفوف   سرمایه 

ـقـا مـبـارزه   ایجاد تشکل  ـقـل کـارگـری و ارت مـان    ھای مست
 .پارچه خواھیم کرد   متحد و یک 

 
 !زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری 

 !پیروز باد مبارزات کارگران 
 !ی کارگر است   آینده از آن طبقه 

 شھر کرج   شاھرخ زمانی، زندان رجایی 
 ١٣٩٣  تیر  ٢٠ 
 

روز )  تیر٢١( ژوئیه ١٢گزارش تکمیلی از 
جھانی حمایت از رضا شھابی و بھنام 

ابراھیم زاده و جنب و جوش در ایران و 
در جھان در حمایت از رضا شھابی و 

 کارگران زندانی 
 

کمپین در حمایت از رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده ادامـه  
 دارد 
 

  ١٥ کمپین برای آزادی کارگران زندانی طی فراخوانـی در  
 ژوئیه را روز حـمـایـت جـھـانـی از  ١٢  تیر،  ٢١ تیر ماه، روز  

ـران شـنـاخـتـه   رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده، دو تن از رھب
ایـن فـراخـوان در  .  شده کارگـری در زنـدان، اعـالم داشـت 

ـران   عکس الـعـمـل بـه  فـراخـوان شـاھـرخ زمـانـی از رھـب
کارگری در زندان رجایی شھر به حمایتی جھانـی از رضـا  
ـر وضـعـیـت   ـنـی ب شھابی و خواستھای وی و ھشدارش مـب

دلیلش نیز این بـود کـه  .  نگران کننده رضا شھابی داده شد 
ـتـش از درمـان کـه   رضا شھابی در اعتراض بـه مـحـرومـی
ـبـعـیـدش   معضل ھمه زندانیان سیاسی در زندان است و نیز ت

 خرداد مـاه در اعـتـصـاب غـذا  ١١ به زندان رجایی شھر از  
ــادی از دســت داده و   ــن مــدت وزن زی ـرار دارد و در ای ق

 . وضعیت جسمانی اش نگران کننده است 
 

او  .  ھمچنین وضعیت بھنام ابراھیم زاده نیز اضـطـراری اسـت 
ـرار  ٢٠٩ بیش از یکماه است که در بند    اوین زیر بازجویی ق

 تیرماه، مامورین رژیم اسالمـی بـه  ٧ دارد و بعد از مالقات  
 ساله بھنـام را  ١٥ منزل وی حمله کرده و ھمسر و نیما پسر  

ـرار دارد،   که به بیماری سرطان مبتالست و تحـت درمـان ق
مورد تھدید و فشار قرار داده انـد کـه ھـر چـه از بـھـنـام  
ـرخـی مـدارک را از   میدانند گزارش کنند و کامپیوتر و ب

 .منزل او با خود برده اند 
 

ـرار گـرفـتـن   ـر در دسـتـور ق این اتفاق نیز تاکید بیشتـری ب
ـنـد   اقدامی جھانی در حمایت از این فعالین کارگـری در ب

 روز بـه  ٥ بدین ترتیب طی عمـلـی اضـطـراری ظـرف  .  بود 
 ژوئیه روز جھانی حمایت از رضـا شـھـابـی و  ١٢ تدارک  

ـتـه  .  بھنام ابراھیم زاده رفتیم  سازمانھا و نھادھایی چون کمـی
ـتـه حـمـایـت از   مبارزه برای آزادی زندانیان سیـاسـی، کـمـی
ـران، نـھـاد   ـیـسـت کـارگـری ای شاھرخ زمانی، حزب کـمـون
ـم،   ـیـه اعـدام در اسـتـکـھـل ـتـه عـل مادران علیه اعدام، کـمـی
. کودکان مقدمند نیز از این کارزار اعالم پشتیبانی کـردنـد 

ـم و  ٩ در این فاصله در    شـھـر جـھـان از جـمـلـه اسـتـکـھـل
ـروژ،   گوتنبرگ در سوئد، کلن و برلین در آلمان، اسلـو در ن
ـتـو در کـانـادا،   ـیـا، تـورن آنکارا در ترکیه، سیدنی در استرال

کـه  .  لندن در انگلیس، ، آکسیونھایی اعتراضی برگزار شد 
در ایـن روز بـه  .  گزارشات تصویری آن منتشـر شـده اسـت 

ـرای آزادی کـارگـران   ابتکار جمال صابری ھمکار کمپین ب
ـیـن اتـحـادیـه آزاد   زندانی در ژاپن، در جلسه ماھانه مسـئـول
ـیـه ای در حـمـایـت از حـرکـت   ـیـان کارگران این کشـور ب

ـیـه و در حـمـایـت از رضـا شـھـابـی و  ١٢ اعتراضی    ژوئ

 . کارگران زندانی در ایران به تصویب رسید 
 

بعالوه از سوی کمپین برای آزادی کارگران زنـدانـی نـامـه  
ھایی به نھادھای کارگری در سراسر جھـان از جـمـلـه آی  
ـنـی   ـی ـپ تی اف ارسال شد  و از آنھا خـواسـتـه شـد کـه کـم
ـم   ـراھـی اضطراری در رابطه با وضعیت رضا شھابی و بھنام اب

در این فاصله با شـرکـت اتـحـادیـه  .  زاده در دستور بگذارند 
ـنـی در  )  آی تـی اف ( سراسری کارگران ترانسپورت   ـی ـپ کـم

ـر اسـتـارت کـه یـک   ـب حمایت از رضا شھابی در سایت لی
 . سایت پرنفوذ کارگری است اعالم شد 

 
اتحادیه ھـای کـارگـری در فـرانسـه، اتـحـادیـه سـراسـری  

ـر  )  ال او ( کارگران کشور سوید   نیز طی نامه ھایی فشار ب
روی رضا شھابی و فعالین کارگری در ایران را مـحـکـوم  
کردند و حمایت و پشتیبانی خود را از این کـارگـران اعـالم  

 . داشتند 
 

ـتـه    ھمچنین بدنبال تماس شیوا محبوبی سخـنـگـوی کـمـی
مبارزه برای آزدی زندانیان سیاسی با پزشـكـان حـقـوق بشـر  
كه سازمان معتبری در دنیاست، از طریق تبلیغ روز جـھـانـی  

 ژوئیه فعاالنه  از ایـن  ١١  ژوئیه در تویتر از روز جمعه  ١٢ 
 . حرکت اعتراضی حمایت کردند 

 
ـم کـانـال   ـی اخبار مربوط به این کارزار در برنامه ھای مستق
ـر، نـان و گـل سـرخ و   جدید، کارگران و یک دنیای بـھـت

 .دیگر برنامه ھا پوشش داده شد 
در ایران نیز از سوی تشکلھای مختلف کارگری از جـمـلـه  
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای شرکت واحد، کمیتـه  
ـتـه   ـرای ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری، کـمـی ـری ب پیـگـی
ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری  
ـیـز   بیانیه ھایی در حمایت از رضا شھابی و خواستھایش و ن

 .در اعتراض به فشار بر روی این کارگران صادر شد 
ـیـن اتـحـادیـه آزاد  ٢٠ روز   ـیـز تـعـدادی از فـعـال  تیر مـاه ن

کارگران ایران و کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  
ـیـن کـارگـری در شـھـر   تشکلھای کارگری و دیگر فـعـال
سنندج با در دست داشتن عکسھای رضا شھابـی حـمـایـت  

ـنـد  ـیـن در  .  خود را از این کارگر زندانی اعالم داشت ھـمـچـن
ھمین روز ھفده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شھـر بـه  
ـر خـیـزی ، رسـول   اسامی رضا اکبری منفرد ، محمد امـی
ـرج حـاتـمـی ،   بداغی ، خالد حردانی ، افشین حیرتیان ، ای
ـیـات ،   شاھرخ زمانی ، علی سالمپور، مـحـمـد مـھـدی اب
ـقـاسـم پـوالدونـد ،   علیرضا فراھانی ، فرھاد کھنـدژ ، ابـول
سعید ماسوری ، محمد علی منصوری ، اسدالله ھـادی ،  
میثاق یزدان نژاد ، صالح کھندل طی نامه ای خـطـاب بـه  
رضا شھابی و حمایت از خواستـھـا و مـبـارزات وی از او  

 .خواستند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دھند 
 

 تیر شاھرخ زمانی طی پیامی از ٢١روز 
زندان مراتب تشکر خود را از ھمه شرکت 

کنندگان در تظاھرات این روز اعالم 
 . داشت

این خـود  .  در این روز رضا شھابی به بیمارستان انتقال یافت 
ـم اسـالمـی  .   یک موفیت در ایـن کـارزار اسـت  امـا رزی
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علیرغم اینکه او را در بیمارستان بستری کـرده اسـت، ولـی  
به ھمسر وی نامه ھمراه نداده اسـت و کسـی اجـازه دیـدن  

از ھمین رو رضا شھابی ھـنـوز  .  رضا را در بیمارستان ندارد 
در اعتصاب غذای بسر میبرد و اعالم کـرده اسـت کـه تـا  
زمانیکه ماموران کامال تابع قانون عمل نکنند و مرخصـی  
ـر   ـراض خـود ب استعالجی وی را اجرا نکننـد دسـت از اعـت

ـیـز اعـالم کـرده انـد کـه تـا  .  نخواھد داشت  پزشکان وی ن
زمانی که وضعیت رضا به حالت عادی بر نگـردد امـکـان  

بدین ترتیب رضا ھم اکنـون تـحـت  .  مداوا را نخواھند داشت 
ـیـه در   ـبـت ھـای اول نظر در بیمارستان بستری است و مـراق

 . حال برنامه ریزی است 
 

ـم زاده   ـراھـی در خاتمه اینکه وضعیت رضا شھابی و بھنـام اب
ھمچنان اضطراری است و کارزار در حمایت از آنـان ادامـه  

ضمن اینکه ما نیز ھمچون ھم بندان رضا شھابی از  .   دارد 
 .وی میخواھیم که به اعتصاب غذای خود خاتمه دھد 

 
تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا  آزاد  

 . شوند 
  شھال دانشفر 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٣ ،  ٩٣  تیر ٢٢ 
 
 

 زندانی سیاسی رجایی شھر خطاب ١٧نامه 
 به رضا شھابی

زندانیان سیاسی رجایی شھر از رضا شھابی خواستار پـایـان  
 .دادن به اعتصاب غذای خود شدند 

 
ـرمـاه  ٢٠  نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر در  ١٧  ـی  ت

ـریـه   طی نامه ای خطاب به رضا شھابی عضو ھیـات مـدی
سندیکای شرکت واحد،  ضمن حمایـت از خـواسـتـه ھـا و  
مبارزات وی ،  از او خـواسـتـار پـایـان دادن بـه اعـتـصـاب  

آخرین خبر اینـکـه رضـا شـھـابـی امـروز  . غذای خود شدند 
ـقـال داده شـده اسـت ٢١ جمع   ـت اخـبـار  .   تیر به بیمارسـتـان ان

متن نامه زندانیـان سـیـاسـی  .  دقیقتر را بعدا منتشر میکنیم 
 . رجایی شھر را در زیر میخوانید 

 
 :ھمبندی عزیز جناب آقای رضا شھابی  

 
بر ما پوشیده نیست که جھل روز از اعتصاب غـذای شـمـا  

 می گذرد ما می بینیم که شما چگونه پنجه 
ـنـی   در پنجه ، اسیر در زندان ، در دوری از خـانـواده ، بـا ت
ـر   بیمار ، و روحی آزروده و با اراده راسخ با اعتصـاب غـذا ب
ـیـد ھـمـگـان   خواست ھای قانونی خود پا فشاری می کـن
می داند خواستھای شما قـانـونـی اسـت و مـی خـواھـیـد  
تبعیدی که بدون حکم قاضـی صـادر شـده ، و حـرکـتـی  
است غیر قانونی لغو شود، قانون استفاده از آزادی مشـروط  
ـیـن   اجراء شود،قانون استفاده از مرخصی استعالجی ، ھمچـن

ـنـھـا  ١٣٤ ماده    تجمیع احکام صادر شده عملی شود، ھمه ای
ـلـه   از حقوق قانونی شما ھمه زندانیان می باشد و تنھا وسـی
ـیـش روی   و روزنه امید که برای اعاده حقوق قانونی خود پ
داشتید مایع گذاشتن از جان تان بود که سـالمـی خـود را  

کف دست گرفته  اعتصاب کردید،  بـا وجـود ھـمـه بـی  
مھری ھا و بی توجه ھای که در حق شما روا داشته شـده  
است، ما بر خود الزم دیدیم به خاطر خانواده رنج دیده و رنـج  
ـم   کشیده که چشم براه بازگشت شما ھستند از شما بخواھـی
ـر تـن  و   اعتصاب غذای خود که پی آمـد وحشـنـاکـی ب

 .روانی شما بر جای گذاشته و خواھد گذاشت را بشکنید 
 

 : با سپاس ھمبندیان شما  
 

رضا اکبری منفرد ، محمد امیر خیزی ، رسـول بـداغـی ،  
ـرج حـاتـمـی ، شـاھـرخ   خالد حردانی ، افشین حیرتیان ، ای
ـرضـا   ـی ـیـات ، عـل زمانی ، علی سالمپور، محمد مھدی اب
ـقـاسـم پـوالدونـد ، سـعـیـد   فراھانی ، فرھاد کھـنـدژ ، ابـول
ـلـه ھـادی ،   ماسوری ، محمد عـلـی مـنـصـوری ، اسـدال

 میثاق یزدان نژاد ، صالح کھندل 
 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٢ ،  ٩٣  تیر ٢١ 
 
 
 

نامه اعتراضی مسئولین  اتحادیه آزاد 
کارگران ژاپن  در حمایت از رضا شھابی و 
بھنام ابراھیم زاده و مبارزات کارگران در 

 ایران
 

ـری ھـمـکـار  )   ژوئیه ١٢ ( تیر ٢١ روز   به ابتکار جـمـال صـاب
کمپین برای آزادی کارگـران زنـدانـی در کشـور ژاپـن در  
جلسه مسئولین اتحادیه آزاد کارگران این کشور، بیانیه ای  

در ایـن جـلـسـه  .  خطاب به حسن روحانی تصـویـب گـردیـد 
مسئولین اتحادیه آزاد کارگران ایران بـا در دسـت گـرفـتـن  
تصاویر کارگران زندانی و عکس گرفتن بـا آنـھـا حـمـایـت  

ـرای آزادی  ١٢ خود را از فراخـوان روز   ـیـن ب ـپ ـیـه کـم  ژوئ
کارگران زندانی به اعتراضی جھانی در حـمـایـت از رضـا  
ـران شـنـاخـتـه شـده   شھابی و بھنام ابراھیم زاده دو تن از رھـب

ـنـد  ـیـه ضـمـن  .  کارگری در ایران، اعالم داشـت ـیـان در ایـن ب
ـنـد   محکوم کردن فشار بر روی این دو فعال کارگری در ب
ـبـانـی   ،  از مبارزات کارگران ایران نیز اعالم حمایت و پشتی

ـران بـه حسـن  .  شده است  متن نامه اتحادیه آزاد کارگران ای
 . روحانی ضمیمه است 

 
ـم   ـراھـی کمپین اضطراری به وضعیت رضا شھابی و بھـنـام اب
ـرای آزادی تـمـامـی کـارگـران زنـدانـی و   زاده و کمپیـن ب

 . زندانیان سیاسی ادامه دارد 
 

تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا  آزاد  
 . شوند 

 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٣ ،  ٩٣  تیر ٢٢ 
  

 رئیس جمھور دولت اسالمی ایران , خطاب به حسن روحانی 
 

ـم )  ف ز ر ک ( ما اتحادیه کارگران آزاد ژاپن   ـبـاشـی . مـی
عمده فعالیتھای اتحادیه ما حمایت از کارگرانی است کـه  
بر اساس سیاستھای دولتی با شرایط حاد کاری روبرو بـوده  
و تحت استخدامھای پیمانی ناچار بکار و تامین معـیـشـت  

اساسا عضویت در ایـن اتـحـادیـه کـارگـری  . خود میباشند 
ـبـاشــد  ــطـور جـمـعـی آزاد مـی . چـه بـطـور فــردی و چـه ب

گردانندگان و فعالیتھا و تعیین کنندگان سیـاسـتـھـای ایـن  
 .اتحادیه اساس بتوسط ھمین کارگران صورت میگیرد 

  
اخیرا از سوی جمال صابری که از اعضـای اتـحـادیـه مـا  
ـیـن   ـم کـه دو تـن از فـعـال ـی ـت محسوب میشود اطـالع یـاف
ـم زاده   کارگری ایران به نامھای رضا شھابی و بھنام ابراھـی

بر اساس این اطـالعـات رضـا  . در شرایط حادی بسر میبرند 
ـیـن سـرشـنـاس اتـحـادیـه ھـای   و بھنام که از جمله  فـعـال
ـیـل   کارگری و حقـوق کـودکـان مـحـسـوب مـیـشـونـد بـدل
ـران   ـتـوسـط دولـت ای فعالیتھایشان در طی چھار سال پیش ب

ـرنـد  ـب مـا  .  دستگیر شده اند و ھـمـچـنـان در زنـدان بسـر مـی
ھمچنین اطالع یافته ایم که ایـن دو فـعـال کـارگـری در  
زمان دستگیریشان شدیدا مورد شکـنـجـه ھـای جسـمـی و  

ایشان حتی از داشتن وکـیـل  , ضمنا . روحی قرار گرفته اند 
مدافع و یا حق مالقات با اعضای خانواده شان محروم بـوده  

ـیـن مـجـازات و  .  اند  از نظر ما چنین برخـوردھـایـی و تـعـی
زندانھای طوالنی برای فعالین کارگری که تنھا جـرمشـان  

ـیـسـت  ـر  .  دفاع از حقوق کارگران میباشد قابـل بـخـشـش ن ب
اساس این اطالعات و بوضوح میتوان تصور کرد و مطمـئـن  
ـیـان و   ـرای آزادی ب بود که دولت ایران کمترین احترامـی ب
حق اجتماعی انسانھا و نیز حق تشکل یابی کـارگـران کـه  
ـیـسـت  . از جمله حقوق بین المللی محسوب میشوند قـائـل ن

ما ھمچنین اطالع یافته ایم که دولت ایران بـطـور طـراحـی  
شده و عمدا فعالین سیاسی زندانی را از حق برخـورداری از  
دارو و درمان محروم ساحته و یا محدودیتھای بسـیـاری را  

ـیـد  .  ایجاد مینماید  مفھوم چنین عملی برابر با شکنجـه سـف
ـیـجـتـا سـوق دادن ایشـان بـه مـرگ   ـت و مدام زندانیـان و ن

ـریـن  . تدریجی است  ـتـدائـی ت قطعا از نظر ما زیر پا نھادن اب
ـتـمـردان   ـتـوسـط مسـئـوالن و دول حقوق انسانی بدین طریق ب

 . دولت ایران ھرگز قابل بخشش نمیباشد 
ما خواستار پایان دادن فوری بدین شرایـط ضـد انسـانـی و  
ـم  ـبـاشـی ـم زاده مـی . آزادی فوری رضا شھابی و بھنام ابراھـی

ـرام بـه  ,  ھمچنین ما خواستار رعـایـت حـقـوق انسـانـی  احـت
ـیـابـی کـارگـران   آزادی بیان و به رسمیت شناختن حق تشکل

 . میباشیم 
اتحادیه آزاد کارگران اعالم میدارد که پس از این نیز بطـور  
جد پی گیر مسایل کارگران ایران بـوده و از مـبـارزات بـه  

 .حق ایشان حمایت خواھد کرد 
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٢ 
 

حمایت سازمانھای کارگری س اف د ت 
(CFDT ( س ژ ت ،(CGT (اف اس او ، )

FSU ( سولیدر ،(Solidaires)  و  او ان
 در فرانسه  (UNSA)اس آ   

 
ــای کــارگــری در فــرانســه س اف د ت   ســازمــان ھ

(CFDT  (  س ژ ت ،(CGT  ( اف اس او ،  )FSU  (  ،
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طـی  (UNSA)و  او ان اس آ     (Solidaires)سولیدر  
 ژوئیه ضمن ابراز نگرانی خـود  ٤ نامه ای به خامنه ای در  

ـره   از وضعیت رضا شھابی رضا شھابی عضـو ھـیـات مـدی
ـران شـنـاخـتـه شـده کـارگـری در   سندیکای واحد و از رھب
ـقـال   ـت ـرای ان زندان اعالم کرده و خـواسـتـار اقـدامـات الزم ب
فوری رضا شھابی به بیـمـارسـتـانـی در خـارج از زنـدان و  

ایـن سـازمـانـھـای  .  دسترسی به معالجات الزم را شـده انـد 
کارگری در فرانسه  ھمچنین اعالم کرده انـد کـه حـاضـر  
ـیـمـارسـتـانـی در   به قبول ھزینه درمان رضـا شـھـابـی در ب
فرانسه ھستند و خواستار اجازه سفر وی به این کشـور شـده  

ـم اسـالمـی از  .  اند  رونوشت این نامه به دیگر مقامـات رژی
ـیـس قـوه   جمله حسن روحانی، رئیس ، صادق الیـجـانـی، رئ
ـران در پـاریـس ارسـال   قضائیه ، سفیر جمھوری اسالمـی ای

 :متن این نامه از این قرار است .: شده است 
 
سازمان ھای سندیکائی فـرانسـوی س اف د ت، س ژ  " 

ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت بـه  
ـره ی سـنـدیـکـای   وضعیت رضا شھابی، عضو ھیئت مـدی
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه کـه از مـاه ژوئـن  

ـرای احـقـاق حـقـوق کـارگـران در  ٢٠١٠   به علت فعالیت ب
  ٢٠١٤ در تاریـخ اول ژوئـن  .  زندان بسر میبرد، جلب میکند 

 زندان اویـن در تـھـران بـه زنـدان  ٣٥٠ رضا شھابی از بخش  
ـقـل شـده اسـت  ـر، ھـم  .  رجائی شھر در کرج منت زنـدان اخـی

محل نگھداری زندانیـان سـیـاسـی اسـت و ھـم بـزھـکـاران  
ـنـد  . عادی که افراد شرور و خشن در مـیـان آن ھـا فـراوان

رضا شھابی از ھمان اولین روز انتقالش در اعتراض بـه ایـن  
عمل برای چھارمین بار دست به اعتصاب غذا زده اسـت و  

الزم بـه یـادآوری  .  خواستار بازگشتش به زنـدان اویـن اسـت 
ـتـار بـا   است که مصوبات سازمـان مـلـل در رابـطـه بـا رف
ـیـان نـامـتـجـانـس   زندانیان، بر جدائی محل نگـھـداری زنـدان

وضعیت سالمتی رضا شھابی بـی انـدازه  . تأکید می ورزد 
ـقـال  .  نگران کننده است  ـت ـیـمـارسـتـان خـواسـتـار ان پزشکان ب

فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شـده انـد کـه در  
ـیـمـه چـپ بـدنـش   صورت مخالفت با آن، خطر فلج شـدن ن

ـرای  .  بسیار است  ما از شما می خواھیم که اقدامات الزم ب
انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسـی  

 . به معالجات الزم را فراھم آورید 
با توجه به وخامت وضعیت شھابی، چنانچه مقامات دولـت  
ـران نـمـی   ایران قادر به تضمین معالجه شھابی در داخـل ای
ـرای   باشند، سازمان ھای سـنـدیـکـائـی فـرانسـوی او را ب

در چنین موردی مـا  .  معالجه به فرانسه دعوت می کنند 
ـر بـه   از مقامات دولت ایران می خواھیم که به او اجازه سـف

ما سندیکاھای فرانسوی درمـان وی در  .  فرانسه را بدھند 
 .یک بیمارستان مناسب را تقبل خواھیم کرد 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
 ٢٠١٤  ژوئیه  ٨ 

  

کارگر کمونیست را 
 بخوانید

 
 
 

Workers and Revolution in the Middle East 
 کارگران و انقالب در خاورمیانه

 ٩٣ شھریور ١٥، ٢٠١٤ سپتامبر ٦کنفرانسی بین المللی، استکھلم، 
در کنفرانس کارگری در استکھلم شماری از فعالین و رھبران کارگری از  
ایران، مصر، تونس، عراق و اروپا گرد می آیند تا در مورد راھھای ایجاد  
ھمبستگی با مبارزات کارررگران در خاورمیانه و شمال افریقا ھم نظری  

 کنند 
 : موضوعات اصلی مورد بحث در کنفرانس 

بھار  " جنبش کارگری در دوره بعد از انقالبات موسوم به   
 ) گزارش، و بحث " ( عربی 

 مبارزات کارگران در ایران و چشم انداز پیشروی و انقالب  
راھھای ایجاد ھمبستگی میان کارگران در کشورھای خاورمیانه و   

 شمال آفریقا 
شرکت در کنفرانس برای ھمگان آزاد است و از طریق ثبت نام قبلی   

 انجام میشود 

 برای اطالعات بیشتر با این ای میل تماس بگیرید 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ایران، برگزار میشود  -این کنفرانس به فراخوان کمیته ھمبستگی کارگری 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
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 مجموعه گزارشات تصویری از تجمعات اعتراضی در حمایت از 
 زاده رضا شھابی و بھنام ابراھیم
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 اعتراضات 
 

اعتصاب وتجمع کارگران معدن البرز شرقی 
 دراعتراض به خصوصی سازی

واقع  (  کارگر معادن ذغال سنگ البرز شرقی  ١٤٠٠ : تیر ١٥ 
ـان  ـن در اعـتـراض بـه خصـوصـی  )  در منطقه طرزه استان سـم

سازی این معدن دست از کار کشیـده ودر مـحـوطـه مـعـدن  
سازمان خصوصی سازی، سھام شـرکـت ذغـال  .  تجمع کردند 

سنگ البرز شرقی را به به صورت صد در صـد بـه بـخـش  
خصـوصـی  .  خصوصی ذوب آھن اصفھان واگذار کـرده اسـت 

در  .  سازی ھا  امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده اسـت 
اعتصاب و تجمع ھـای اعـتـراضـی کـارگـران مـعـدن زغـال  
سنگ البز شرقی  خواھان مانع خصوصی سازی این مـعـدن  

کارگران این واحد با دریافت حـداقـل مـزد کـه آنـھـم  .  شدند 
ـز مـی  شـود    اغلب با تاخیـر چـنـد مـاھـه بـه حسـابشـان واری

ھا را برای تھیه و تولید ذغـال سـنـگ انـجـام    ترین کار   دشوار 
ـا  ١٢٠٠ .   دھند   می  ـبـرز شـمـالـی ب  نفر از کارگران معادن ال

کنند و مابقی قرارداد دائم دارنـد، امـا    قرارداد موقت کار می 
انـد و کـارشـان را    ھیچگاه این کارگران امنیت شغلی نداشته 

 .کنند   با استرس آغاز می 
 

 تجمع در مقابل مجلس
اعضای تعاونی وزارت جھاد کشاورزی  در اعتـراض  :  تیر ٢٢ 

به تعیین تکلیف نشدن اراضـی واگـذار شـده بـه ایـن اعضـا  
 ھزار نفر عضو تعاونی وزارت  ٤ . مقابل مجلس اجتماع کردند 

 ایـن افـراد  ١٣٦٤ تعاون جھاد کشاورزی ھستند که در سال  
حصـار و شـھـرداری    بخشی از اراضی باالی منـطـقـه سـرخـه 

 را خریداری کرده و مـراحـل  واگـذاری طـی و  ١٣ منطقه  
ـا   حتی سند شش دانگ بـرای خـریـداران صـادر شـد، امـا ب
ـیـت ایـن   وجود نزدیک به سی سال از خرید این اراضی وضع

 .اراضی در بالتکلیفی قرار دارد 
 

تجمع کارگران پروژه ھتل نرگس وارد 
 دومین روز شد

ھتل بین  »تجمع اعتراضی  کارگران شاغل در پروژه  :  تیر ١٨ 
.  وارد دومـیـن روز شـد  «٢  ستاره نرگـس رضـوی  ٥ المللی  

ماه حقوق معوقه در  ٦ كارگران  در اعتراض به پرداخت نشدن  
عـالوه بـر  .   ، تـجـمـع كـردنـد    مقابل محل ورودی ایـن پـروژه 

پرداخت نشدن شش ماه از حقوق کارگران، کارفرما حق بیمـه  
 ستاره نرگـس  ٥ ھتل بین المللی  .    کارگرن را پرداخت نکرده 

 متعلق به بنیاد تعاون ناجا می باشد که کارفـرمـا  ٢ رضوی  
ـیـمـاکـار   این پروژه شرکت عمران و مسکن سازه پایدارقرن و پ

 .آن شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت است 
 

کارگران فوالد زاگرس دست به تجمع در 
 مقابل اداره کار سنندج زدند

ـانـونـی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدنبال اعالم انحالل غیـر ق

شرکت فوالد زاگرس از سوی کارفرما و شکایت کـارگـران  
ـا   این شرکت به ھیئت تشخیص اداره کار شھرستان قروه که ب
ـان در اعـتـراض   رای این ھیئت بر علیه کارگران ھمراه بود آن
به این رای، شکایتی را در ھیئت حل اختالف اداره کار ایـن  

 روز از رسـیـدگـی  ٢٠ شھرستان مطرح کردند اما با گذشت  
ـان   به شکایت این کارگران در این ھیئت، ھنوز جوابـی بـه آن

ـئـت  .  داده نشده است  ـی بنا بر اظھار کارگران ایـن کـارخـانـه ھ
حل اختالف اداره کار شھرستان قروه در ھمدستی با کارفـرمـا  
در پی آن است تا با خرید زمان برای کارفرمـا فـرصـت الزم  
ـا ھـدف نـھـائـی کـردن    ـانـونـی ب را جھت سند سازی غیـر ق

ـیـل صـبـح امـروز  .  انحالل کارخانه فراھم آورد  ـیـن دل بـه ھـم
ـا عـزیـمـت   نزدیک به یکصد نفر ار کارگران فوالد زاگرس ب
به شھر سنندج دست به تجمع اعتراضی در مقابل ایـن نـھـاد  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  .  زدند 
ـنـدج طـی   بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین اداره کـار سـن
نشستی با نماینده ھای کارگران، با اعالم اینکه از مـوضـوع  
بی اطالع ھستند از کارگران تا آخر تیر ماه فرصت خواستنـد  
تا موضوع انحـالل شـرکـت و اعـتـراض کـارگـران را مـورد  

ـا  .  بررسی قرار بدھند  ـیـن تـوافـق شـد ت در این جلسه ھـمـچـن
کمیسیون کارگری برای بررسی شکایت کارگران با حضـور  

 -اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  .  نماینده ھای آنان برگزار شود 
  ١٠٠ صبـح امـروز حـدود  :   درھمین رابطه ١٣٩٣  تیر ماه  ١٧ 

نفر از کارگران شرکت ذوب آھن فوالد زاگرس با تـجـمـع در  
ـان   ـان کـردسـت مقابل اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اسـت
نسبت به وجود ابھاماتی در آگھی مربوط به انحـالل رسـمـی  

.  کارگر واکنش نشـان دادنـد ٢٧٤ این کارخانه و بالتکلیفی  
تیرایلنا،یکی از کارگران حاضر در تجمـع امـروز  ١٧ به گزارش 

ـات تـجـمـع   ـی کارگران کارخاه فوالد زاگرس در تشـریـح جـزئ
برای چندمین باراست که کـارگـران کـارخـانـه  :  امروز گفت 

ـانـونـی کـارخـانـه   فوالد زاگرس در اعتراض به انحالل غیـر ق
ـنـدگـان از  .  اند   دست به تجمع زده  وی بابیان اینکه تجمـع کـن

اما متاسفانه بعد از تجمعـات  : اند، گفت   قروه راھی سنندج شده 
صورت گرفته نه مسئوالن دولتی و نـه مـالـکـان کـارخـانـه  
ھیچ عکس العملی برای پاسخ دادن به اعـتـراض کـارگـران  

در آگھی انحالل کارخـانـه کـه در  :  او گفت .  دھند   نشان نمی 
روز نامه رسمی منتشر شـده اسـت ایـن شـرکـت بـه عـنـوان  
ـیـسـت کـه ایـن   سھامی خاص معرفی شده است این در حـال

ـا  ١٣٧٧ شرکت از سال    بـه عـنـوان یـک شـرکـت  ١٣٩٢  ت
وی در عین حـال  .  سھامی عام مشغول به فعالیت بوده است 

از آنجا که در آگھی انحـالل از کـارخـانـه فـوالد  :  یادآور شد 
زاگرس به اشتباه به عنوان یک واحـد صـنـعـتـی سـھـامـی  
ـانـون ایـن   ـا طـبـق ق خاص نامبرده شده است، ضروری است ت
اشتباه از طریق انتشار مجدد آگھی رسمـی درسـت تصـحـیـح  

ـایـد طـبـق مـاده   ـانـون تـجـارت  ٢١٠ شود و تا آن زمـان ب  ق
ـتـه وی، بـر اسـاس  .  مطالبات کارگران پرداخت شود  بـه گـف
ـابـت    مصوبه دولت درصد قابل توجه  ای از سھام این کارخانه ب

بدھی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بازپرداخت شـده  
ـیـت کـارگـران  .  است  ـیـن درخصـوص وضـع این کارگر ھمچن

ـبـل  :  بیکار شده شرکت فوالد زاگرس گفـت  از یـک مـاه ق
ـیـت  ٩٣ ازنوروز    کارگران این واحد تولید بیکار بوده واز وضـع

دسـتـمـزد  : این کارگر ادامه داد . بد معیشتی برخوردار ھستند 
 پرداخت شـده اسـت در حـالـی  ٩٢ کارگران تنھا تا پایان سال  

ـبـھـشـت یـعـنـی  ٢٠ که طبق قانون تجارت باید تا تاریخ    اردی
ایـن  .  زمان اعالم رسمی به کارگران دستـمـزد پـرداخـت شـود 

ـازگـی پـرداخـت   کارگر با بیان اینکه معوقات کارگران بـه ت
 ھشـت  ٩٢ کارگران فوالد تا پایان سـال  :  شده است ادامه داد 

ـا    اند که طلب آن   ماه دستمزد معوقه داشته  ھـا از کـارخـانـه ب
ـبـھـشـت   وساطت استانداری کردستان طی دو نـوبـت در اردی

به گفته این کارگر حاضر در تجمع ھـم اکـنـون  .  پرداخت شد 
ـنـدگـان کـارگـری کـارخـانـه فـوالد    جلسه  ـای ای با حضور نـم

ـان در   ـیـس اداره کـل کـار اسـت زاگری و آقای باغبانی، رئ
سنندج در محل ساختمان این اداره در حـال بـرگـزاری اسـت  
ـافـت   ـتـظـر دری ـن وکارگران ی که خارج از ساختمان ھستند م

 .اطالعات جدید در خصوص مشکالتشان ھستند 
 
 

نامه کارگران سامان کاشی بروجرد 
دراعتراض به نیمه تعطیل شدن کارخانه 

 وبیکاری
ـامـه  ١٠٠ : تیر ١٨  نفر از کارگران سامان کاشی بـروجـرد در ن

ـیـدی    ای علنی به بیکاری و نیمه تعطیل شدن این واحد تـول
 اعتراض کردند 

 
 تجمعات اعتراضی كارگران كارخانه آبگینه 

ـنـه  بـه      نفر از كارگران  کـارخـانـه  ١٥٠ : تیر ١٥  ـیـل    آبـگـی دل
پرداخت نشدن مطالبات معوق حقوق خود در محل ایـن واحـد  

ـا کـردنـد  ـز اضـی بـر پ ـفـر از  ٣٠٠ . .  تولیدی تجمع اعـت  ن
 اسفند و عـیـدی    کارگران  کارخانه شیشه آبگینه بابت حقوق 

ـبـھـشـت و كـل  ٥٠  و  ٩٢ و پاداش سال    درصد از حـقـوق اردی
 .  طلبکار ھستند ٩٣ حقوق خردادماه سال  

 
پایان تحصن کارگران پتروشیمی تبریز 

 ھای کارفرما بدون عملی شدن وعده
ـیـرات  ٦٧٠ روزه   ١٦ تحصن    کارگر قرارداد مستقیم واحد تـعـم

ـز کـه   ـبـری  روز بـعـد از شـروع  ١٠ و نگھداری پتروشیمـی ت
آغـاز شـد  )   خرداد ٢٥ ( تعمیرات اساسی در این واحد تولیدی  

ـاریـخ     ١٠ در پی امضای توافق نامه ای با مدیرعامل در ت
ـنـھـا در حـد   تیر پایان یافت اما ظاھرا  توافقات انجـام شـده ت
ـازدیـد   ـانـده اسـت اعـتـراض  کـارگـران در پـی ب وعده باقیم

ـز وی    مدیرعامل از کارخانه و صحبـت  ھـای تـحـریـک آمـی
ـیـدی  ٧٠٠ مبنی بر وجود    نیروی اضافی در ایـن واحـد تـول

ـان کـارگـران قـرارداد  .  آغاز شده بود  رفع تبعیض حقوقی مـی
ـبـه    مستقیم و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز مھم  ترین مطـال

ـان رسـمـی  .  صنفی کارگران متحصـن بـوده و اسـت  کـارکـن
ـیـم  ٤ وزارت نفت حدود   ـق  برابر بیشتر از کارگران قرارداد مسـت

 .گیرند   حقوق می 
 

 ناامنی محیط کار
 

مرگ کارگر ساختمانی پس از سقوط از 
 طبقه ھفتم ساختمان

ـنـگـام کـار در  ٥٠ یک کارگر :   تیر ٢١   ساله  ساختمانی، ھ
یک مجتمع مسکونی دربلوار شھید صیاد شیـرازی مشـھـد  
تعادلش را از دست داده وازطبقه ھفتم به تـه چـالـه آسـانسـور  

 .کند و جان خود را از دست داد   سقوط می 
 

جریان برق جان کارگرجوان کارگاه 
 آجرپزی را گرفت

ـاشـی از  :  تیر ٢٢  مرگ کارگرجوان  در اثر برق گرفتـگـی ن
ـای  .   اتصال کابل برق  ـزی در حـوالـی روسـت در کارگاه آجرپ

این شھرستان دچار برق گرفتگی شد و در دم    ھزارانی  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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مرگ این کارگر در اثر اتصال کابل ورودی بـرق  . جان سپرد 
ـیـل وقـوع   کارگاه و سرایت آن به اتاق مسکونی کارگـران دل

 .این حادثه بوده است 
 

 ساله از اھالی سنندج در ٢٠کارگری 
 حادثه کار جان باخت

ای به نام یادگار درویشـی اھـل     ساله ٢٠ جوان  :  تیر اربیل ٢٢ 
ـتـگـی     روستای اندر از توابع شھرستان سنندج بر اثـر بـرق  گـرف

 .جان سپرد 
 

 سه کارگر بر اثر ریزش آوار جان باختند
ـاس  :   تیر ٢٠  ـای  امـامـزاده عـب در جریان حفر چاه در روسـت

ـان مـرکـزی   کمیجان  واقع در شھرستان کمیجان از توابع است
این کارگران در حال حفاری چـاه آب بـودنـد کـه بـه  .رخ داد 

ـنـی آوار   دلیل سست بودن بافت خاک، دیواره چاه بر سر مـق
دو کارگر دیگر بالفاصله برای نجات مقنی بـه داخـل  .   شد 

گودال می روند که به دلیل ریزش مجدد دیواره چاه ھر سـه  
ـفـرشـان  . کارگر زیر تلی از آوار مدفون می شوند  ، ھر سـه ن

 .جان خود را از دست دادند 
  

 کارگر٥کشته و زخمی شدن 
در معدن گرانیت قرمز قلعه خرگوشی اردکـان واقـع  :  تیر ١٦ 

در شمال شرق این شھرستان انفجاری رخ داد که بر اثر آن دو  
جـان    «نـژاد   مـرادی »و   «جواد حسینـی »کارگر با نام ھای  

 .اند   باختند و سه کارگر دیگر مجروح شده 
 

 حفرچاه فاضالب جان دو کارگررا گرفت
ـزش چـاه در یـكـی از  :  تیر ١٨  مرگ  دو كارگر بـر اثـر ری

 .محالت شھرستان مھریز  كه مشغول حفر چاه فاضال بودند 
 

 مرگ یک کارگر در اعماق چاه
ـانـی در اثـر  ١٨ مرگ موال  :  تیر ١٨  ساله  کارگر  افـغـانسـت

 . مسمومیت گاز بنزین موتور برق داخل چاه 
 
 

کشته شدن دو کارگر یک شرکت پیمانکاری 
 پس از سقوط به چاه فاضالب در آبادان

سه کارگر یک شرکت پیمانکاری پس از سقوط به  :  تیر ١٧ 
چاه فاضالب در منطقه بریم آبادان دچار خفـگـی شـده و دو  

 .تن از آنھا در این حادثه جان خود را از دست دادند 
 

مرگ دلخراش کارگر در سقوط از طبقه 
 ششم ساختمان

ساله کارگر کابینت ساز بـر اثـر  ٤٠  ولی نوری : تیر ١٧ 
ـاد بـه طـرز   ـارس آب ـقـه شـشـم سـاخـتـمـان در پ سقوط از طـب

پارس آبادمغان در شمال استان اردبیـل و  .  دلخراشی جان باخت 
 .مجاورت جمھوری آذربایجان واقع است 

 کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه چھارم جان باخت 
ـتـمـانـی بـر اثـر  : تیر ھشترود ١٧  ناصر ارسالنی کـارگـر سـاخ

سقوط از طبقه چھارم ساخـتـمـان ھـای مسـکـن مـھـر جـان  
 . باخت 

 
 کارگر یکی از کارخانجات ١٦مجروحیت 

 مشھددرتصادف
ـزشـکـی  :  تیر ١٦  کارشناس مسوول حوادث دانشـگـاه عـلـوم پ

ـا کـامـیـون در  :  مشھد   بر اثر تصادف اتوبوس شرکت واحد ب

ـز   ـبـه شـانـدی ـان طـرق  کـارگـر یـکـی از  ١٦ حوالی شـھـرسـت
مجروحان  کارگران یکـی  .   کارخانجات مشھد مجروح شدند 

 .از کارخانجات مشھد ھستند که عازم محل کار خود بودند 
 

کارگردر حادثه دانشگاه ٢جان باختن 
 شیراز

ـا ایسـتـگـاه  :  تیر ١٥  ـیـل ب ـق به دلیل برخورد یک دستگاه جـرث
اتوبوس در دانشگاه شیراز دو نفر راننده کامیون و سرنشیـن آن  
که یکی از کارگران ساختمانی بودند جان  خود را از دسـت  

 .دادند 
 

 ساله در مشھد زیر ٢٨ دست کارگر زن 
 دستگاه غلتک له شد

این حادثه در کارخانه کارتن سازی در شـھـرک صـنـعـتـی  
ـزارھـای   ـا اب توس مشھد رخ داد و مـامـوران آتـش نشـانـی ب
ـتـک آزاد   ھیدرولیکی و برش، دست این کارگر را از زیر غل

 . کردند 
  

 دستمزدھای پرداخت نشده
 
 ١٥٠ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات٩

کارگرشرکت پیمانکاری صنعت سپاھان 
 صادق در پارس جنوبی

ـیـمـانـکـاری  ٩ با گذشت    : تیر ١٦   ماه از تعطیلی  شرکت پ
در منطقه پارس جنوبی، کـارفـرمـا   «صنعت سپاھان صادق »

 کـارگـر  ایـن  ١٥٠ ھنوز نتوانسته است مـعـوقـات مـزدی  
معوقات مالی نیـمـی  .   مجموعه پیمانکاری را پرداخت کند 

ـاھـان صـادق »از کارگران شرکت پیمانکاری    «صنـعـت سـپ
 تیر و مرداد و ده روز از حقوق شھریـور مـاه    مربوط به دو ماه 
عالوه بر حقوق کارگران عیدی و سـنـوات  .  سال گذشته است 

در پارس جنوبـی شـرایـط  .   خود را دریافت ٩٢  و  ٩١ سالھای  
طاقت فرسای آب و ھوایی و قوانین غیر عادالنه روابط کـار  
و بد حسابی کارفرمایان باعث شده تا کارگران تـحـت فشـار  

 .قرار گیرند 
 

تاخیر سه ماھه پرداخت حقوق کارگران 
 واحد طیور مجتمع کشت وصنعت زیاران
ـقـه   ـا  ٨ کارگران واحد طیور مجتمع کشت و صنعت با ساب  ت

ـتـه ٩٣  ساله  از فروردین ماه سال  ١٢  ـقـط     حقوق نگـرف انـد وف
کارفرما به ھر کارگر مبلغ یک میلیـون تـومـان الـحـسـاب  

 .پرداخت کرده است 
 

 ماھه کارگران معادن سیرجان ٤بالتکلیفی 
 ماه حقوقشان٣وعدم پرداخت 

ماھه کارگران مـعـادن سـیـرجـان وعـدم  ٤ بالتکلیفی  :  تیر ١٤ 
 .ماه حقوقشان ٣ پرداخت  

 
 اخراج و بیکارسازی

 
 میلیون کارگر فصلی به دلیل ٤بیکاری 

 تعطیلی پروژه ھای عمرانی
ـیـون کـارگـر  ٤ تعطیلی پروژه ھـای عـمـرانـی  :  تیر ١٨  ـل ـی  م

ـفـر را  ١٦ فصلی را بیکار و امرار معاش بـرای   ـیـون ن ـل ـی  م
ـا  ٤ بیکاری  .   دشوار کرده است  میلیون کارگر فصلی برابـر ب

ـفـر از کـارگـران و  ١٦ ایجاد مشکل در زندگی   ـیـون ن ـل ـی  م
 . خانواده ھای آنان ایرانی است 

 
بندی پارس  فرستادن کارگران کارخانه بسته

 به مرخصی اجباری
 کـارگـران کـارخـانـه بسـتـه  ٧٥ تھدید امنیت شغلی  :  تیر ١٨ 

ـیـل بـدھـی  .  بندی به سبب توقیف اموال این کارخـانـه  بـه دل
بانکی کارفرما اخیرا اموال کارخانه توقیف شده اسـت و بـه  

 کارگر کارخانه بجـز  ٧٥ ھمین دلیل از یک ھفته پیش ھمه  
 .اند    نفر به مرخصی اجباری فرستاده شده ٨ 
 

 کارگران
 

تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس 
 کردستان در سنندج

  ١٧/٠٤/٩٣ بنا به گزارش رسیده صبح روز سه شنبه مورخه  
از  )   نفـر ١٠٠ حدود  (تعداد کثیری از کارگران فوالد زاگرس  

ـابـل اداره کـار و تـعـاون و رفـاه  ١٠ ساعت   ـق  صـبـح در م
اجتماعی در سایت اداری سنندج دست به تجمـع اعـتـراضـی  

ـاریـخ  .  زدند  این کارگران در اعـتـراض بـه رای صـادره در ت
ـنـی بـر  ٩٢ اسفند  ٢٢  ـان قـروه مـب  از سوی اداره کار شھـرسـت

انحالل کارخانه، تجمع و خـواھـان  راه انـدازی کـارخـانـه و  
به گفته این کارگران رای صـادره از  .  بازگشت به کار شدند 

ـیـچـگـونـه   طرف اداره کار قروه کامال غیر قانونی بـوده و ھ
مدرک و یا سندی که با آن توجیھی برای انحالل کارخـانـه  
ـا   و جود داشته باشد ارائه نشده اما کارفـرمـا مـی خـواھـد ب
استفاده از زد و بندھای اداری این شرکت را سھامـی خـاص  
معرفی کند و با استفاده از این ترفنـد انـحـالل کـارخـانـه را  

این در حـالـی اسـت کـه  حـتـی در زمـان راه  .  اعالم کند 
اندازی شرکت و انعقاد قرارداد با کارگران، شرکت سـھـامـی  
ـز خـود   ـی ـیـن شـرکـت را ن عام بوده است و  برخی از مسـئـول

ـیـن  .  وزارت کار تعیین کرده است  در ادامه این تجمع مسـئـول
ـان  ٣ اداره کار طی جلسه ای    ساعته با نماینده کارگران به آن

ـامـیـن  ١٣ قول دادند که تا   ـا شـورای ت  روز آینده جلسه ای ب
ـنـد   استان و استانداری و فرمانداری در این مورد برگزار خواھ

در پایان این تجمـع   .  کرد و مانع از انحالل کارخانه می شوند 
کارگران معترض اعالم کردند که در صورت مـحـقـق نشـدن  
این وعده ھا تا آخر ھمین ماه حتمن اعـتـراضـات خـود را بـه  
صورت گسترده و ھمراه با خانواده ھایشان به مقابـل مـجـلـس  
ـنـد کشـانـد  . شورای اسالمی و دیگر ارگانھای دولتی خـواھ

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ١٣٩٣  تیر  ١٨ کارگری  

 
عدم پاسخگویی و کارشکنی کارفرمای 

 شرکت سقز سازی ون کردستان
ـامـه ای بـه   بنا به گزارش رسیده کارگران شرکت ون طی ن
ـنـده از طـرف کـارگـران،   ـای کارفرمای خود خواھان تعیین نم
برای رسیدگی به مشکالت خود و مـعـرفـی بـه اداره کـار  

ـان را تـھـدیـد کـرده  .  شدند  در پی این درخواست کارفـرمـا آن
است اگر این مسئله را پیگیری کنند سبد کـاالیـی را کـه  
قرار است به عنوان کمک غیر نقدی به کارگران داده شـود  

در پی عدم پاسخگویی کارفرما، یکی از  .  قطع خواھد کرد 
ـنـدگـی از طـرف دیـگـر کـارگـران بـرای   ـای کارگران بـه نـم
ـان   پیگیری به اداره کار مراجعه کرده و اداره مـربـوطـه بـه آن
ـنـد آمـد  . قول داد که برای بازدید به مـحـل کـارخـانـه خـواھ
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متاسفانه کارشناسان اداره در مراجعه به کـارخـانـه بـه ھـیـچ  
ـا کـارفـرمـا   ـقـط ب وجه به کارگران مراجعه نـکـرده انـد و ف

 .مالقاتی داشته اند 
ـانـعـت از   ـا مـم به گفته کارگران این کارخـانـه، کـارفـرمـا ب
ـاتـی   انتخاب  نماینده سعی دارد از پیگیری خواستھا و مطالب

ـنـدی مشـاغـل  ـقـه ب ـنـد سـخـتـی کـار و طـرح طـب .... مان
ـا  . جلوگیری نمایند  ھمچنین کـارفـرمـا مـدتـی اسـت کـه ب

ـاده از   ـف ـقـه بـرای اسـت ـا سـاب درخواست چند نفر از کارگران ب
ـال   ـق ـت ـا ان مزایای مشاغل سخت و زیان آور مخالفت کرده و ب
ـا   ـان ب ـنـی آن آنان به بخش ھای دیگـر کـارخـانـه و جـایـگـزی
ـانـون مشـاغـل   کارگران جدید سعی در ممانعت از برقراری ق

کمیته ی ھماھنـگـی  .  سخت و زیان آور در این کارخانه دارد 
 ١٣٩٣ تیر ١٤ برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 کمیته دفاع از فعالین ١٨اطالعیه شماره 
 کارگری مھاباد

کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل ھـای کـارگـری؛ مـحـمـد  
ـاد، بـه اتـھـام   ـاب ـازنشـسـتـه شـھـرداری مـھ موالنایی کارگر ب
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد   عضویت در کمیته ھـمـاھ

ھای کارگری و شرکت در مـجـامـع عـمـومـی ایـن    تشکل 
ـبـه اول دادگـاه   ـزیـری در شـع تشکل، به یک سال زندان تـع
انقالب مھاباد محکوم شد و در حـال سـپـری کـردن احـکـام  

ـایـی ایـن  .  ناعادالنه مسئوالن قضـایـی اسـت  مـحـمـد مـوالن
ـار  ٧٧ کارگر   ـیـت بسـی  ساله که از نـظـر جسـمـی در وضـع

ـیـل عـدم رسـیـدگـی   وخیمی بسر می برد، مدتی است به دل
پزشکی در زندان مریضی ایشان تجـدیـد شـده و از دردھـای  
شدید آتروز، کمردرد، فشار خون و نارحتی روده رنج مـی بـرد  
و حتی در چند روز گذشته دچار خون ریزی ادراری شـده و  
ـزد   چند بار به مسئوالن زندان مراجعه کرده است تا ایشان را ن

ـانـه ھـای غـیـر  .  دکتر ببرند  اما مسئوالن زندان ھر بار با بـھ
ـنـد  .  منطقی از فرستادن این کارگر زندانی سرپیچی می کن

ـان   ـزد دادسـت ـار ن خانواده این کارگر زندانی تا امروز ده ھـا ب
مھاباد رفته و وضعیت وخیم جسمی آقای موالنایی را بـرای  

ـیـه  . مسئوالن قضایی تشریح کردند  اما با توجه به اینکه کـل
مسئوالن زندان و قضایی مھاباد از وضعیت جسـمـی مـحـمـد  

 .موالنایی اطالع دارند، ھیچ گونه اقدامی نمی کنند 
ـاد،   ـاب ما اعضای کمیته دفاع از کارگران دستگیـر شـده مـھ
ضمن محکوم کـردن بـی تـوجـھـی مسـئـوالن قضـایـی بـه  

ـیـم کـه ھـر    وضعیت بیماری محمد موالنایی، اعالم مـی  کـن
ـیـش آیـد،   گونه مشکل جسمی که برای محمد موالنایـی پ
. مسئولیت آن برعھده مسئوالن زندان و دستگاه قضایی اسـت 

ما خواستار مداوای فوری و آزادی بدون قید و شرط محـمـد  
ـان   ـی موالنای و خواستار آزادی کلیه کارگران زندانی و زنـدان

کمیتـه دفـاع از کـارگـران دسـتـگـیـر شـده  .  سیاسی ھستیم 
 مھاباد 

 
رضا شھابی به  -٧٢اطالعیه شماره 

  بیمارستان منتقل شد
 روز از آغاز اعتصاب غذا، رضا شھـابـی، کـارگـر  ٤٢ پس از  

زندانی و عضو ھیئت مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت  
ـبـه   ـیـرمـاه  ٢١ واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، در تاریخ شن  ت

حـدود سـاعـت  .  ، به بیمارستان امام خمینی منتقل شد ١٣٩٣ 
ده و نیم صبح دکتر متخصص رضا را معاینه کرد و دسـتـور  

ـیـن  .  بستری داد  ـال عـالوه بـر خـانـواده رضـا جـمـعـی از فـع
ـنـد،   کارگری و اجتماعی نیز در محل بیمارستان حضور داشت
اما مامورین به ھیچ وجه اجازه ندادند که حتی خانواده رضـا  

در اعتراض به برخورد خشن مـامـوریـن،  .  به او نزدیک شوند 
ـنـد   ـل ـا صـدای ب رضا شھابی مجبور به اعتراض گـردیـد و ب
خطاب به مامورین و رو به مردم حاضر اعالم کرد کـه چـرا  
با یک فعال کارگری که فقط جھت دفاع از ھم طبقه ای  
ھایش اقدام کرده است به مانند یـک جـانـی بـرخـورد مـی  

رضا شھابی تا لحظه این گزارش کمـاکـان اعـتـصـاب  .  کنید 
ـا  .  غذای خود را ادامـه داده بـود  ـار در رابـطـه ب آخـریـن اخـب

در روزھـای اخـیـر  .  وضعیت رضا متعاقبا اعالم خـواھـد شـد 
ـیـدا   کارزارھای حمایت از رضا شھابی ابعاد گستـرده تـری پ

کمیته دفاع از رضـا شـھـابـی ضـمـن قـدردانـی  .  کرده است 
ـتـه در ایـران و در   مجدد از تمامی تالشھـای صـورت گـرف
اقصی نقاط جھان، از عموم دوستان می خواھد تا رسـیـدگـی  
جدی بـه خـواسـتـه ھـای رضـا شـھـابـی و آزادی وی بـه  

ـیـم  ـتـه ی  .  کارزارھای حمایت از رضا شھابی ادامه دھ ـی کـم
 ١٣٩٣  تیرماه  ٢١  -دفاع از رضا شھابی  

 
 کمپین گسترده حمایت از 

 ! کارگران زندانی
 

 زندانی سیاسی رجایی شھر خطاب ١٧نامه 
 به رضا شھابی

ـان   ـای ـار پ زندانیان سیاسی رجایی شھر از رضا شھابی خـواسـت
 .دادن به اعتصاب غذای خود شدند 

ـیـرمـاه  ٢٠  نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر در  ١٧   ت
ـات مـدیـریـه   طی نامه ای خطاب به رضا شھابی عضـو ھـی
سندیکای شرکت واحد، ضـمـن حـمـایـت از خـواسـتـه ھـا و  
مبارزات وی ، از او خواستار پایان دادن به اعتـصـاب غـذای  

 تیـر  ٢١ آخرین خبر اینکه رضا شھابی امروز جمع  .  خود شدند 
ـتـر را بـعـدا  .  به بیمارستان انتقال داده شـده اسـت  ـق ـی ـار دق اخـب

متن نامه زندانیان سیاسی رجـایـی شـھـر را  .  منتشر میکنیم 
: ھمبندی عزیز جناب آقای رضا شـھـابـی  . در زیر میخوانید 

بر ما پوشیده نیست که جھل روز از اعـتـصـاب غـذای شـمـا  
ـنـجـه ،   می گذرد ما می بینیم که شما چگونه پنجه در پ
ـیـمـار ، و   ـنـی ب ـا ت اسیر در زندان ، در دوری از خانواده ، ب
ـا اعـتـصـاب غـذا بـر خـواسـت   روحی آزروده و با اراده راسخ ب
ھای قانونی خود پا فشاری می کنید ھـمـگـان مـی دانـد  
ـیـدی کـه   ـبـع ـیـد ت خواستھای شما قانونی است و می خـواھ
ـانـونـی   بدون حکم قاضی صادر شده ، و حرکتی است غیر ق
ـانـون   لغو شود، قانون استفاده از آزادی مشـروط اجـراء شـود،ق

ـیـع  ١٣٤ استفاده از مرخصی استعالجی ، ھمچنین ماده    تجـم
ـانـونـی   احکام صادر شده عملی شود، ھمه اینھا از حـقـوق ق
شما ھمه زندانیان می باشد و تنھا وسیله و روزنه امـیـد کـه  
ـیـد مـایـع   ـیـش روی داشـت برای اعاده حقوق قانونـی خـود پ
گذاشتن از جان تان بود کـه سـالمـی خـود را کـف دسـت  
گرفته اعتصاب کردید، با وجود ھمه بی مھـری ھـا و بـی  
توجه ھای که در حق شما روا داشته شده است، ما بـر خـود  
الزم دیدیم به خاطر خانواده رنج دیده و رنج کشیده کـه چشـم  
ـیـم اعـتـصـاب غـذای   براه بازگشت شما ھستند از شما بخواھ
خود که پی آمد وحشناکی بر تن و روانـی شـمـا بـر جـای  

ـان  .  گذاشته و خواھد گذاشت را بشکنید  ـنـدی ـب ـاس ھـم با سـپ
ـزی ، رسـول  : شما   رضا اکبری منفرد ، مـحـمـد امـیـر خـی

ـان ، ایـرج حـاتـمـی ،   ـی بداغی ، خالد حردانی ، افشین حیرت
ـات ،   ـی ـپـور، مـحـمـد مـھـدی اب شاھرخ زمانی ، علی سالم
ـیـد   علیرضا فراھانی ، فرھاد کھندژ ، ابولقاسم پوالدوند ، سع
ـاق   ـث ماسوری ، محمد علی منصوری ، اسدالله ھادی ، مـی

ـیـن بـرای آزادی کـارگـران   ـپ ـنـدل کـم یزدان نژاد ، صالح کھ
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٢ ،  ٩٣  تیر ٢١ زندانی  

 
برگزاری مراسم گل گشت حمایت از رضا 

 شھابی در سنندج
 تـعـدادی از اعضـای اتـحـادیـه آزاد  ٢٠/٤/٩٣ امروز جمعه  

کارگران ایران و کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
تشکل ھای کارگری به ھمراه جمع کثیری از کـارگـران و  
ـتـی،   ـای فعالین کارگری شھر سنندج در یک گل گشت حـم
. پشتیبانی خود را از خواست ھای رضا شھابی اعالم نمودنـد 

و خواھان رسیدگی فوری به مطالبات قانونی و آزادی بـی  
ـنـد شـدنـد  ـیـن کـارگـری درب ـال .  قید و شرط وی و دیگر فـع

 صبح ابتدا با یک دقیقـه سـکـوت بـه  ٩ مراسم رأس ساعت  
ـا   یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری آغـاز، سـپـس ب
سرود انترناسیونال، سرود ھمبستگی جھانی طبقه ی کـارگـر  

ــه ی  .  ادامــه یــافــت  ــت ــکــی از اعضــای کــمــی در ادامــه ی
ھماھنگی با خواندن بیانیه ای، به بیان بـخـشـی از مـواضـع  
کمیته ی ھماھنگی در قبال وضعیت رضا شھابی و دیـگـر  

سپس تعـدادی از حـاضـریـن  .  فعالین کارگری دربند پرداخت 
طی سخنانی، مبارزات مستمر رضا شھابی را ارج نـھـاده، و  
ـارزات مـتـحـدانـه و   تحقق خواسته ھای وی را منوط به مـب
ـقـویـت   ـار ت ـنـد؛ و خـواسـت پیگیر طبقه ی کارگر ایران دانست
ـیـروھـای مـوجـود در درون   ھمبستگی و ھمگرایی تمامی ن

در میان مباحث مطرح شده از طـرف  .  جنبش کارگری شدند 
ـا مشـکـالت و   ـاط ب ـب ـز در ارت ـی جمع، موضوعات دیگری ن
موانع پیشاروی کارگران و جنبش کـارگـری ارائـه گـردیـد؛  
که شرایط موجود را نتیجه ی پراکندگی طبقه ی کـارگـر  

ـنـد  در  .  و نبود تشکل ھای مستقل و طبقاتی کارگران دانست
پایان حاضرین ضرورت انجام اقدامات عملی تر را در حمـایـت  
ـانـی تـمـامـی   ـب ـی ـزوم پشـت از رضا شھابی خواستار شـده، و ل
کارگران و فعالین کارگری و تشکل ھـای مـدافـع حـقـوق  
کارگر ایران و جھان را در رسیدن رضا شـھـابـی بـه خـواسـتـه  

ـنـگـی  .  ھای برحقش گامی مثبت برشمردند  ـتـه ھـمـاھ ـی کـم
 ٩٣  تیر  ٢٠ برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

  
به خطرانداختن جان رضا شھابی وپرونده 
سازی جدید برعلیه بھنام ابراھیم زاده را 

 ! قویا محکوم میکنیم
ـا  ٣٨ امروز    روز از اعتصاب غذای رضا شـھـابـی گـذشـت ب

اینحال مسئولین قضائی با ھدف اعمال بیشترین فشـارھـا بـر  
او، ھمچنان نسبت به خواستھای بر حق و قانونی ایـن فـعـال  

این درجه از بی توجھی به خواستھـای  .  کارگری بی تفاوتند 
رضا شھابی بدنبال تحمیل چنین وضعیتی بر شاھرخ زمـانـی  
در حالی ادامه دارد که علیرغم گذشت نزدیک به سـه مـاه  

ـان در  ٣٥٠ از وقایع بند    زندان اوین، بھنام ابراھیم زاده ھـمـچـن
ـازجـوئـی قـرار دارد و مـامـوریـن  ٢٠٩ بند امنیتی    تـحـت ب

ـزل وی و اعـمـال فشـار بـر فـرزنـد   امنیتی با تھاجم بـه مـن
ـیـه  ایـن فـعـال   بیمارش، در صدد پرونده سازی جدید بـر عـل

 .کارگری ھستند 
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران تا آنجا که به شـیـوه   
ـات کـارگـران در دوره   ـب برخورد با فعالین کارگری و مـطـال
ـا حـد بـه   حاضر مربوط میشود اعمال فشار بر این فعالیـن ت
خطر انداختن جان آنان  و سـرکـوب اعـتـراضـات مـحـلـی و  
صنفی کارگران در نقاط مختلف کشـور در چـھـارچـوب آن  
ـیـل   ـا ھـدف تـحـم سیاست بغایت ضد کارگـری اسـت کـه ب
فالکت بیشتر بر طبقه کارگر ایران  در دسـتـور کـار دولـت  
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روحانی قرار گرفته است، بطوریکه به موازات فقر و فالکت  
وحشتناک و گام به گام و خزنده ای که ھم اکنون در حـال  
تحمیل بر طبقه کارگر ایران است دھھا فعال کارگری عضـو  
تشکلھای مستقل و کارگران معترض بسیاری از کـارخـانـه  
ـازداشـت   ـا پـس از ب ھا نیز یا به زندان افکنـده شـده انـد و ی

ـزی  .  موقت در معرض تعقیب قضائی قرار دارند  ایـن آن چـی
ـیـسـت و   ـنـھـان ن است که مطلقا از چشـم کـارگـران ایـران پ
ھمانگونه که تجربه ده سـال اخـیـر نشـان داده اسـت اعـمـال  
ـیـدی   چنین سیاستھایی بر علیه کارگران معترض مراکز تـول
ـان را وادار   و صنعتی و فعالین تشکلھای مستقل  نه تنھا آن
ـا   به عقب نشینی نخواھد کرد بلکه طبقه کارگـر ایـران را ب
سازماندھی و جسارت بیشتری بسوی مصافی تعیین کننـده  

 .با وضعیت موجود خواھد کشاند 
ـاسـتـھـای ضـد کـارگـری   ما با ھشدار نسبت بـه تـداوم سـی
موجود که بطور کم سابقه و نقشه مندی، از معیشت تا حق  
اعتراض ما کارگران را نشانه رفتـه  اسـت اعـالم مـیـداریـم  
ـنـد و   ھیچیک از کارگران معترض و فعالین کارگری در ب
یا در معرض تعقیب قضائی، جرمی جـز دفـاع از آزادی و  

ما با حمـایـت  . حق حیات طبقه کارگر ایران مرتکب نشده اند 
قاطعانه از خواستھای قانونی و بر حق رضا شھابی و تاکـیـد  
ـیـت ھـرگـونـه آسـیـب   بر تحقق فوری خواستـھـایـش، مسـئـول
ـیـمـا   ـق جسمانی وارده بر وی را در نتیجه اعتصاب غـذا مسـت
ـیـم و   متوجه باالترین مقامات امنیتی و قضائی کشور میدان
ـام   ـن با ھشدار نسبت به ھرگونه پرونده سازی جدید بر علیه بـھ
ـیـم و خـواھـان آزادی   ابراھیم زاده، آن را قویا محکوم مـیـکـن
ـنـد و   فوری و بی قید و شرط ھمه فعالیـن کـارگـری  درب
انسانھای آزادیخـواه و شـریـف از زنـدانـھـای سـراسـر کشـور  

 ١٣٩٣  تیر ماه  ١٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . ھستیم 
 

تقاضای جمعی از فعالین کارگری به رضا 
 شھابی جھت پایان دادن به اعتصاب غذایش

ـقـه کـارگـر ایـران رضـا   ـارز طـب دوست عزیز و گرامی و مـب
شھابی،از آنجائی که اعـتـصـاب غـذای شـمـا صـدای حـق  
خواھی و درک منطقی از وضعیت طبقه کارگر ایـران بـوده  
و توانسته این صدا و فریاد کارگران به گوش ھمه کـارگـران  

و آگاھی طبقاتی در سطح فراتری از مـرزھـا  .  در جھان برسد 
گسترده یابد، و از این بابت نیز مورد حمایت ھمه جانبه واقـع  
شده،اما از آنجایی که ھمه ما می دانیم وجود و سـالمـتـی  

ـز مـی  . شما برای طبقه کارگر ضرورت است  از شـمـای عـزی
ـیـد  ـان دھ ـای مـحـمـد    -١ .  خواھیم به اعتصاب غـذای خـود پ

عبدی پور از اعضای کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  
ـایـی از اعضـای    -٢ ایجاد تشکل ھای کارگری   ـن ـی عمر م

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـتـه  -٣ کارگری   ـی جھانگیر محـمـود ویسـی از اعضـای کـم

-٤ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگـری  
فتاح سلیمانی از اعضای کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک  

 ١٣٩٣  تیر  ١٩ به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

بیانیه جمعی از فعالین کارگری مریوان در 
 حمایت از کارگر زندانی رضا شھابی

ــارز  ــان ، مــردم مــب ــکــش ــان کــه  !  کــارگــران، زحــمــت ــن ھــمــچ
مستحضرید فعال کارگری در بند، رضا شھابی عضو ھیئـت  
مدیره سندیکای شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه  
ـیـت غـیـر انسـانـی   برای چھارمین بار در اعتراض بـه وضـع
ـانـه ی   حاکم بر زندان و پافشاری بر حقوق برحق خود در آست
ـا وجـود   چھلمین روز اعتصاب  غذایش به سر مـی بـرد و ب

وضعیت وخیم جسمانی این فعال کارگری و بیھوشی پی در  
پی ایشان، ھیچ اقدام جدی در درمان یا اعزام رضا به یـک  
ـتـه   بیمارستان در خارج از زندان رجـایـی شـھـر صـورت نـگـرف

ـا رسـیـدن بـه  .  است  این فعال کارگری اعـالم نـمـوده کـه ت
 -١ :  خواسته ھای زیر به اعتـصـاب غـذا ادامـه خـواھـد داد 

مرخصـی اسـتـعـالجـی جـھـت    - ٢  اوین ٣٥٠ بازگشت به بند  
ـتـی   ـی اجـرای مـاده    -٣ عمل دیسک کمر بدور از تدابیر امن

ـانـون آزادی    -٤  قانون جدید مجازات اسالمی  ١٣٤  اجـرای ق
ـات ایـن فـعـال کـارگـری در  .  مشروط  ـب در حمایت از مـطـال

بسیاری از کشورھا فعالین و تشکل ھای کـارگـری دسـت  
ـقـه کـارگـر ایـران   به اقدامات وسیع و اعتراضی زده اند و طب
نیز با وجود فضای اختناق و سرکوب ، باز با برگزاری گـل  
ـانـی خـود را از   ـب گشتھا و صدور بیانیه ھای مختلف، پشتی
رضا شھابی و سایر فعالین  کارگری زنـدانـی اعـالم نـمـوده  

ما جمعی از فعالین کارگری مریوان با اعالم حمـایـت  .  است 
خود از خواسته ھای برحق و انسانی رضا شـھـابـی و اظـھـار  
ـار اقـدامـات   نگرانی عمیق نسبت به سـالمـت ایشـان خـواسـت
فوری مسئوالن زندانی رجایی شھر در انتقال این کـارگـر در  
بند به یک بیمارستان در خـارج از زنـدان و مـداوای سـریـع  
ـیـم کـه جـھـت   ایشان بوده و از آقای رضا شھابی می خـواھ
ـیـش بـه   ـات ـق ـیـکـار طـب ـتـخـار و سـراسـر پ نجات زندگی پراف

جمعی از فعالین کـارگـری  .  اعتصاب غذای خود پایان دھد 
 ١٣٩٣  تیر  ٢٠ مریوان  

 
جنبش  «نامه سرگشاده به رضا شھابی 

 !کارگری به تو و امثال تو نیاز دارد
ـاھـای ایـجـاد   می دانیم که تا چه حد تحت فشاری و تنگـن
ـا دردھـای   شده توسط مقامات و مسئولین زندان را ھـمـراه ب

تـو را در آن شـرایـط  !  جان کاه جسمانیت تحمل مـی کـنـی 
سخت حتی از امکانات درمانی ــ که از ابتدایی ترین حقـوق  
و دست آوردھای زندانیان در عصر حاضر است ــ محروم کـرده  

و علیه زور گـویـی و قـدر  !  چرا که اعتراض کرده ای . اند 
تـو  !  قدرتی سرمایه و عوامل آن در زندان، قد برافـراشـتـه ای 

ـیـن زنـدان ھـا   در واقع با اعتراض خود به مقامات و مسـئـول
برای تحمیل این فشار و بی حقوقی به خود و خـانـواده ات،  
ـارزه   از حرمت انسان ھا، حرمت کارگران و از این طـریـق، مـب
! ی آنان علیه یکه تازی و سرکوب سرمایه دفاع می کنـی 

اعتراض تو برحق است و مستقیمـا  خـیـره سـری سـرمـایـه و  
مضمون حرف و اعـتـراض تـو  !  حامیان آن را نشانه رفته است 

ـانـش اجـازه داد کـه  :  این است که   نباید به سرمایه و حامـی
تحت ھر شرایطی و ھر زمان که اراده کنند حقوق و حـرمـت  

زنـدانـی  .   زندانی را پایمال نمایند و آن ھا را به بازی بگیـرنـد 
را به ھر کجا که خواستند تبعید کنند و از خانواده اش دور  
ـیـر و   ـان را مـورد تـحـق ـی نمایند؛ به بھانه ھای مختلف زنـدان
ـان   ـی توھین قرار دھند؛  به حریم شخصی و خـانـوادگـی زنـدان
ـاد کـتـک   تعرض کند؛ به زندانیان یورش ببرند و آنان را به ب

ـنـدانـه و  ...  و ناسزا بگیرند؛ و   آری خواسته تو برحق، شرافتم
ـا ایـن بـی  !  انسانی است  تو می خواھی که به سھـم خـود ب

ـان   ـی حقوقی ھا و بی حرمتی ھا که در حق تو و دیگر زنـدان
ـان کـه از  !  روا داشته می شود مبارزه کنی  ما و ھمه ی آن

ـاتـی دارنـد و  بـه   ـق دور و نزدیک دستی بر آتش مبارزه طب
ـنـد، ایـن   عمق کینه و نفرت سرمایه نسبت به کارگران آگـاھ

ـیـم کـه تـو در  .  را به خوبی درک می کنند  ما می فھـم
ـار ھسـتـی و   ـث واقع می خواھی با گرو گذاشتن جـانـت و ن
ـزی   زندگیت با این لجاجت ھا و خیره سری ھا به جدال بـرخـی

تو می خـواھـی  .  و بر روی ھمه ی آن ھا خط بطالن بکشی 

از حقوق زندانیان در مقابل عاملین سـرمـایـه  در زنـدان ھـا  
ـثـمـار و  !  دفاع کنی  کارگران آگاه و مردم به جان آمده از است

ستم سرمایه با این بی حقوقی ھا و بی حرمتی ھـا کـه در  
ـنـد  ـا ھسـت مـا و  .  حق شان روا داشته می شود به خوبی آشـن

ـیـه   ھمه ی کارگران آگاه و مبارز بر حقانیت اعتراض تو عـل
تھاجم و سرکوب سرمایه و تحمیل بی حـقـوقـی مـطـلـق بـه  
زندانیان، به ویژه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی واقفیـم و  
ـازی سـرمـایـه و   ـیـه تـرکـت نفس اعتراض به حـق تـو را عـل

 .گماشتگانش در زندان ھا درک می کنیم 
ـان  !  اما رضای عزیز  ـی ما این را ھم می دانیم که تنـھـا زنـدان

ـاتـی   ـق این آب و خاک نیستند که آماج خشم و کینه ی طب
صاحبان سرمایه و عوامل آن ھا در زندان ھا قرار گرفتـه انـد  

خیل عظیمی از انسـان  .  و پیوسته حقوق شان پایمال می شود 
ـیـررس تـھـاجـم   ـز، از ت ـی ھا، به وسعت یک طبقه اجتماعی ن
ـز و درشـت آن   مغول وار و خانمان برانداز سرمایه و عوامل ری
ـثـمـار   بی نصیب نمانده و روزی نیست که آوار این ستم و اسـت
طبقاتی بر سرشان خراب نشود و پیامدھای ویـرانـگـرآن دامـن  

تو خود بھتر می دانی که ھـم  .  تک تک آحاد آن را نگیرد 
طبقه ای ھایت، یا دقیق تر بگوییـم ھـم زنـجـیـرانـت در ایـن  
ـیـجـه   ـت ـاتـی کـه ن ـق برھوت ظلم و بی حقوقی و استثمار طـب
بالفصل حاکمیت نظام سرمایـه داری اسـت ھـمـه روزه چـه  
مصائب و مشکالتی را تحمل می نمایند و چه بـر سـرشـان  

ـقـر را کـه  .   می آید  دستمزدھای تا چھار برابر زیـر خـط ف
کفاف حتی یک ھفته از مخارج افسارگسیخته زنـدگـی را  
نمی دھد به طبقه کارگر تحمیل می کنند و طرفه این کـه  
ھمان دستمزدھای ناچیز و بی مقدار را نیز بـرای مـاه ھـای  
ـنـد؛   ـای متمادی از بخش ھـایـی از کـارگـران دریـغ مـی نـم
ـتـصـادی و   ـاامـن اق کارگران را به خاطر شرایط بسیار بد و ن
بحران ھای دامن گیر آن، مـجـبـور بـه پـذیـرش قـراردادھـای  
ننگینی تحت عنوان قراردادھای موقت و سفیـد امضـا مـی  
کنند و از این طریق اضطراب و ناامنی ناشی از بیـکـاری و  
ـان و خـانـواده ھـای شـان   اخراج را به عمق زوایای زندگی آن
رسوخ می دھند؛ دسته دسته و فوج فوج کارگران را اخـراج  
ـیـکـار مـی   و یا به بھانه ھایی واھی و ساختگـی از کـار ب
ـنـد؛   ـای کنند و یکی بعد از دیگری از ھستی ساقط می نـم
ـیـمـه ھـا را تـحـت عـنـوان   اشکال ناقص و د م بریده ای از ب
ـقـه   برخورداری کارگران از بیمه ھای اجتماعی به خـورد طـب
کارگر می دھند؛ ھر شکلی از آزادی سیاسی و اجتـمـاعـی  
و فرھنگی را که حق ایجاد تشکل ھای مستقل کـارگـری  
ـان و تـجـمـع و تـحـصـن و   ـی و حق اعتصاب و حـق آزادی ب

از تبعات و پیامدھای آن است از توده ھـای  ...  راھپیمایی و  
ـا شـدت و   کارگر و مردم به جان آمده دریغ کرده، آن ھا را ب
ـابـل آن ھـا   ـق حدت ھرچه تمام تر سرکوب می نمایند و در م

ـار  . سد و مانع ایجاد می کنند  کارگران آگاه ــ البته بـه اجـب
ـا آن روز کـه بـه   ـاھـا را، ت ــ بسیاری از این فشارھا و تنگن
نیروی متشکل و منسجمی تبدیل شوند، تحمل می کنند و  
بر بسیاری از مشکالت و نارسایی ھا  که مستقیـم و غـیـر  
ـان اسـت، تـن   مستقیم از جانب سرمایه و حامیانش متوجه آن

سرمایه داری است و زنـدانـی  !  چاره ای نیست . در می دھند 
باید در نـھـایـت  .  به وسعت ھمه ی این نوع جوامع و نظام ھا 

. آگاھی و درایت با آن روبرو شد و آن را بـه چـالـش کشـیـد 
ـاده نـمـود و   باید از ھمه ی شیوه ھای فعالیت و مبارزه استف

باید از تمامی ملزومات کـار بـرای آگـاه  .  آن را به پیش برد 
کردن ھر چه بیش تر توده ی کارگران و مردم تحت سـتـم و  

باید تا آن جا که امکان دارد ازھمه ی راه  .  استثمار سود برد 
ھا و پیچیدگی ھای این نبرد طبقاتی سر در آورد و آن ھـا  
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ـتـضـی بـه کـار بسـت  . را فرا گرفت و البته در مـواقـع مـق
ـارچـه   کارگران آگاه تا زمانی که به نیرویی مـتـحـد و یـکـپ
ـا   ـا زمـانـی کـه ب علیه سرمایه و مدافعانش تبدیل نشوند، ت
ـفـع   درایت پیگیری و ممارست توازن قوا را برھم نزنند و بـه ن
طبقه کارگر تغییر ندھند، باید کار آگاه گرانه را با صـبـر و  
حوصله ای مثال زدنی چراغ راه و مبنای حرکت خـود قـرار  

نباید ھمه ی توش و توان خود را منحـصـرا  بـه یـک  .  دھند 
راه و یک روش فعالیت و مبارزه محدود نمود و خـود را از  
. راه ھا و شیوه ھای گوناگون و متنوع حرکت محروم ساخت 

کارگران آگاه از ھمه ی راه ھـای مـمـکـن بـرای ایـن رودر  
ـیـش روی   رویی طبقاتی استفاده می کنند؛ باید به موقـع پ
کرد و در موقعیت مقتضی ــ آن زمان که الزم باشد ــ عـقـب  

کارگران چاره ای جز بـھـره بـردن از ھـمـه ی  ...  نشست و  
چرا که در غیر ایـن صـورت  .  اشکال فعالیت و مبارزه ندارند 

مـا  .  با شکستی سھمگین و جبران ناپذیر مواجه خواھنـد شـد 
باید از خانواده بزرگ کارگران و به ویژه بـخـش آگـاه آن در  
طول بیش از دو قرن مبارزه ی طبقاتی درس بگیریم و آن ھـا  

اگر ایـن  !  رضای عزیز .  را در موقعیت مناسب به کار ببندیم 
امـا اگـر آن  .  مسائل را نپذیریم، اساسا  مسئله فرق می کنـد 

ـــ کـه   ھا را قبول داریم و بر نکات و معیارھـای درسـت آن ـ
چیزی جز تجربه تاریخی و طبقاتی کارگـران در طـول سـال  
ـایـد   ھای متمادی فعالیت و مبارزه نیست ــ  پایبندیم، آنگاه ب

ـیـم  بـه گـونـه ای  .  به گونه ای دیگر با قضیه بـرخـورد کـن
مـنـظـور مـا  .  سوء تفاھم نشـود .  حساب شده تر و آگاھانه تر 

ـارزه و بـه طـور مشـخـص   این نیست که این شـکـل از مـب
اعتصاب غذایت را تا با این جای کار به زیر سئوال ببـریـم و  

ــ  .  تخطئه کنیم  برعکس ــ ھمان طـور کـه ذکـر کـرده ایـم ـ
مبارزه ات که چیزی جز اعتراض به بـی حـقـوقـی مـطـلـق  
زندانیان و به طور مشخص فشار به یک کارگـر زنـدانـی و  
ـار   ـــ بسـی مبارز، برای خرد کردن و به زانو درآوردن او نیست ـ

گـاھـی اوقـات سـرمـایـه و  .  قابل احترام و ارج گزاری اسـت 
گماشتگانش  کار را در فشار به کارگران و در ایـن مـورد  
مشخص زندانیان به جایی می رسانند که الزم می شـود بـه  
ــ   طور مشخص در مقابل آن ھا ــ اگر چه به شکلی فـردی ـ
ـیـش تـر، الاقـل قـدرت،   عکس العمل نشان داد و اگـر نـه ب
صالبت و پایمردی کارگران را به رخ آن ھا کشید و با مـایـه  
گذاشتن از جان و زندگی حتـی، آن حضـرات را بـه زبـونـی  

بی جھت نیست که مردانی، رئیس زنـدان  .  ودریوزگی کشاند 
رضا، تو تا کـی  : " گوھر دشت خطاب به شما می گوید که 

تـو چـه از جـان مـا  !  می خواھی به این کارت ادامه دھی 
ـیـن جـای کـار  !  آری عزیز ..."    و  ! می خواھی  شما تا ھـم

نیز دست به اقدام بزرگی زده اید و سـرمـایـه داری حـاکـم و  
شـمـا  .  عواملش در زندان را یک تنه به چالش کشـیـده ایـد 

ـنـدگـان خـودخـوانـده و   شرافت کارگری را که بعضی از نمای

خودفروخته ی کارگران آن را به راحتی با دالرھای اھـدایـی  
سرمایه معاوضه می کنند، پاس داشته و با اقدام شجـاعـانـه  
ی خود در رودررویی با صاحبان سرمایه و قـدرت، آن را بـه  
ـنـدگـان   ـای رخ ھر دو طرف این معامله ــ صاحبان سرمایه و نم

ـزرگـی کـرده ایـد . قالبی کارگران ــ کشیده اید  . شما کـار ب
ما فکر می کنیم که لحـظـه کـنـونـی  !  اما رضای گرامی 

درست آن موقعی است که به حکم ضرورت و نیز بـه حـکـم  
تجاربی از مبارزه طبقاتی ــ که ما در باال صـرفـا  بـه چـنـد  
ـان   ـای نمونه از آن اشاره کرده ایم ــ به اعتصـاب غـذای خـود پ
ـلـق بـه   دھی چرا که جنبش کارگری ــ که خود تو نیز متـع
ـادی پـراکـنـده و   ـا حـدود زی آن ھستی ــ در شرایط موجود ت
نامنسجم است و ھنوز در مراحل اولیه انسجام و ھمبـسـتـگـی  

رھبران عملی این طبقه نیز متأثر از سطـح  .  طبقاتی قرار دارد 
ـان   پیشروی و تکامل آن، بسیار محدود بوده و از تعداد انگشت

از سوی دیگر نیـروی تـو بـه شـدت  .  دست تجاوز نمی کند 
ـلـو از وزن  .  تحلیل رفته است   ـزده کـی ـان ھم اکنون بیش از پ

بدنت کاسته شده و این مسئله آشکارا سالمتی و موجـودیـت  
تو دیگر صرفا  متعلـق  .  تو را با خطر جدی مواجه کرده است 

به خودت نیستی که ھر تصمیمی را که بخواھی بتوانـی در  
مورد خودت و جانت و زندگیت بگیری و بالفاصله آن را بـه  

ـلـق بـه  .  مرحله اجرا بگذاری  زندگی تو عالوه بر خودت، متع
ـانـت اسـت  . جنبش کارگری، خانواده ی محـتـرمـت و دوسـت

ـارانـت و   ـا زنـدگـی ی اکنون دیگر سالمتی و زنـدگـی تـو ب
ـز .  خانواده بزرگ کارگری عجین شده است  تـو  !  رضای عـزی
و جنبش کـارگـری  ! دیگر متعلق به جنبش کارگری ھستی 

ـاز دارد  ـی ـز .  به تو و کارگران آگاھی چون تو ن ! رضـای عـزی
جنبش کارگری امروز بیشتر از ھرموقع دیگر به صـالبـت و  

ـازمـنـد اسـت  چـرا  .  استواری کارگران و رھروانی چون  تو نی
که منفعت طلبی و سوداگری جامعه سرمایـه داری حـتـی  
گریبان بعضی ازفعاالن باد به پرچم و نان به نـرخ روز خـور    
جنبش کارگری را نیز گرفته است، که نمونـه ای از آن را  

ـاز  .  اخیرا شاھد بوده ایم  لذا وجود کارگران صادقی چون تو نی
رضـای  .  مبرم جنبـش کـارگـری در شـرایـط مـوجـود اسـت 

ـتـه  ( با توجه به مجـمـوعـه ایـن شـرایـط، مـا  !  گرامی  ـی کـم
بـه  )  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

عنوان بخشی از جنبـش کـارگـری و فـعـاالن آن در ایـران،  
ضمن ارج نھادن به تصمیم تو در مبارزه با قدرقدرتی سرمـایـه  
ـیـرانـه ات در پـی   و گماشتگانش در زندان ھا واسـتـواری دل
ـا خـواسـت ھـای   ـان گیری خواسته ھای به حقت ـــ کـه ھـم
جنبش کارگری نیز ھست ــ از توتقاضا می کنیم که عـلـی  
رغم میل باطنی ات به ادامه اعتصاب غذا، در درجه اول بـه  
خاطر زندگی و سالمتی  خودت، به عـنـوان یـک کـارگـر  
آگاه و یک انسان و سپس به خاطر خانواده و فرزندانت و در  
نھایت به خاطر منافع جنبش کارگری، به اعتـصـاب غـذای  
ـا دسـایـس و خـیـره سـری ھـای   خود پایان دھی و مبارزه ب
ـا ھـمـراھـی و   سرمایه و عوامل آن را از راه ھای دیـگـر و ب

می دانیم که از ایـن  .  ھماھنگی دیگر دوستانت دنبال کنی 
ـاضـایـی   ـق ـیـم کـه ت درخواست دلگیرمـی شـوی و مـی دان
ـیـم  . برخالف تصمیم و میل باطنی تو را از تو طلب مـی کـن

اما از تو می خواھیم که به تقاضای مـا جـامـه ی عـمـل  
حتما  باما ھم عقیده ای کـه  .  بپوشانی و آن را زمین نگذاری 

ـان حـتـی   پایان اعتصاب غذای تو به ھیچوجه به معنای پای
ـا  مـی تـوان   ـن این بخش از مبارزه ی بر حق تو نبوده و مطمئ

جنبـش کـارگـری  .  آن را به اشکال و صور دیگری ادامه داد 
ـقـطـه   به یاران و ھمراھان صدیقی چون تو که به سھم خـود ن

ـنـگـی  . قوتی برای این جنبش ھستند، نیاز دارد  کمیته ھمـاھ
 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 ٢٠/٤/٩٣ 
 

 ! ھشدار
فعالین کارگری و تشکلھا ی کـارگـری ایـران و  !  کارگران 

ـات  !  جھان  درتبعید گاه رجایی شھر که به دلیل فقدان امـکـان
ـیـن زنـدان،   پزشکی و درمانی و کـارشـکـنـی ھـای مسـئـول
تعدادی از زندانیان جـان خـود را ازدسـت داده انـد، فـاجـعـه  

در روز  .  ماجرا را ھمه می داننـد .  دیگری در حال وقوع است 
 خرداد، رضا شھابی کارگر زندانی و عضو ھیئت مـدیـره  ١٠ 

سندیکای شرکت واحد ومسئول مالی این سندیکا  که می  
ـیـن زنـدان اویـن   بایست به تشخیص پزشکان، از طرف مسئـول
ـان اعـزام شـود و تـحـت   برای عمل جراحی کمر به بیمـارسـت
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ـاگـھـان بـه ایـن زنـدان   زنـدان  ( عمل جراحی قرار بگیرد، به ن
منتقل شده و بعد از اینکـه از اعـتـراض ھـای  )  رجایی شھر 

ـیـد   مکرر خود نسبت به تحمیل این بی قانونی و فشار و تبـع
و ھمچنین شرایط بد زندان و برخوردھای سرکوب گرایانه ی  
زندانبانان نتیجه ای حاصل نمی کند،  دسـت بـه اعـتـصـاب  

 سال زنـدان  ٦ رضا شھابی تا کنون پنج سال از  .  غذا می زند 
خود را تحمل کرده که نوزده ماه از ان را درانفرادی گـذرانـده  
ـیـمـی ازدوران   ـانـی کـه ن ـی ـا  زنـدان است وبا وجودی که قانون
ـنـد بـه   ـاشـنـد مـی تـوان محکومیت خود را سـپـری کـرده ب
مرخصی بروند مسئولین زندان حتی با مرخصی اسـتـعـالجـی  

در شرایط کـنـونـی رضـا از نـظـر  .  او نیز مخالفت می کنند 
ـز چـنـد  .  جسمانی دارای مشکالت بسیاری است  ـی او قبـال ن

ـیـن زنـدان نسـبـت بـه   بار در اعتراض به بی توجھی مسـئـول
ـان دسـت بـه اعـتـصـاب   خواسته ھای زندانیان و مشکالت آن

ھمچنین وی یک عمل جراحی طوالنی مـدت  . غذا زده بود 
و حساس را پشت سر گذاشت که متأسفانه دوران نقاھت بعـد  
از عمل را که دوران بسیار تعیین کننـده ای بـود بـه جـای  
ـیـت وی، در زنـدان   استراحت در منزل و رسیدگـی بـه وضـع
ـنـھـا مشـکـل جسـمـی وی   گذراند که در نتیجه ی آن نه ت

ھم اکـنـون رضـا در  .  درمان نشد بلکه بر شدت آن افزوده شد 
ـا حـد  ٤٠ اثر اعتصاب غذا ی   روزه اخیر، و شرایط بد زندان، ت

ـار  .  زیادی بنیه خود را از دست داده است  او تا کنون چـنـد ب
بیھوش شده و از توان کافی حتی برای انجام کـارھـای روز  

رضا شـھـابـی در شـرایـطـی بـه  . مره ی خود برخوردار نیست 
غایت بحرانی ای به  سر می برد و ھر آن احتمـال دارد بـعـد  

مسئولین زنـدان  . از بیھوشی ھای مکرر دیگر به ھوش نیاید 
تا کنون ھیچ اقدامی برای بـرطـرف شـدن ایـن شـرایـط  و  
براوردن بخشی از خواسته ھای او انجام نداده اند و چـه بسـا  
ـادیـده   انتقال او به این زندان و تضییق حقوق او و متعاقب آن ن
گرفتن خواسته ھایش، حتی در چنین شرایط بحرانی تـمـامـا   

ـاشـد  ! کـارگـران .  بخشی از یک توطئه ی حساب شده بوده ب
ـار  !  مردم آزاده و عدالت طلب   جنبش کـارگـری شـرایـط بسـی

در چنین شرایطی ھـر سـاعـت  .  حساسی را سپری می کند 
یکی از فرزنـدان شـریـف ایـن  . وھر لحظه ارزشی حیاتی دارد 

. کشور و ھمراھان این جنبش در معرض خطر جدی قرار دارد 
ـبـه   ـازمـنـد حـمـایـت ھـمـه جـان ـی جنبش کارگری ھم اکنون ن
خانواده بزرگ کارگری برای متوقف کردن ھرچه سریـع تـر  

ـیـد از ھـر طـریـق  .  این بی حقوقی ھا و تھاجمات اسـت  ـائ ـی ب
ممکن صدای حق طلبانه او را به گوش کارگران و ھمه ی  

ـبـش  .  وجدان ھای بیدار در سرتاسر جھانیان برسانیم  نگذاریم جن
کارگری ضایعه ی اسفبار دیگـری را بـر دوش بـکـشـد و  

شاید فردا دیـگـر  .  افسوس و حسرتی دردناک را تجربه کند 
ـال و  .  دیر شده باشد  ـق ـت مطمئنا اعتراض رضا شھابی به این ان

ـلـکـه دفـاع   شرایط بد زندان تنھا یک اعتراض فردی نبوده ب
از حقوق کلیه کارگران وفعالین زندانی است کـه انـواع بـی  

کمیته ھماھنگی برای کمـک  .  حقوقی را تحمل می کنند 
به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم نـمـودن فشـار  
به رضا شھابی و انتقال غیر موجه وی به زندان گـوھـردشـت  
که درراستای اعمال فشاربه این عزیز و خانـواده ی مـحـتـرم  
ایشان صورت گرفته است، به سھم خـود از ھـمـه کـارگـران  
آگاه و تشکل ھای کارگری، تـمـامـی انسـان ھـای آزادی  
خواه و عدالت طلب جامعه و ھمه وجدان ھای بیدار در داخـل  
و خارج کشور می خواھد تا از تـمـامـی راه ھـای مـمـکـن  
برای اعتراض به این قبیل اعمال ضـدکـارگـری و سـرمـایـه  
پسند استفاده نموده، این کارگر شریف و مبارز را برای دسـت  
ـاری   ـا آزادی از زنـدان ی یابی به خواست ھای برحق خـود ت

به سھم خود ھشـدار مـی دھـد  "  کمیته "در ضمن این  . نمایند 
ـان کشـور   ـی که مسئولیت جان این زندانی و ھـمـه ی زنـدان
مستقیما  بر عھده زندانبانان و مقامات ذیربط در کشـور بـوده  
و در صورت ھـرگـونـه ضـایـعـه ای در ایـن خصـوص، ایـن  
مقامات و مسئولین باید پاسخگوی این مسئله و اعتراضـات  

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  . احتمالی باشند 
 ١٣٩٣ تیر ١٩ تشکلھای کارگری  

 
بیانیه قرائت ! (رضا شھابی آزاد باید گردد

 )شده در گل گشت حمایت از رضا شھابی
ھمان گونه که می  !  کارگران، زحمتکشان، ھمرزمان گرامی 

دانید به دنبال یورش سازماندھی شده ی عوامل سرمـایـه بـه  
ـان  ٣٥٠ بند   ـی ـانـه ی زنـدان  زندان اوین و ضرب وشـتـم وحشـی

سیاسی  محبوس  در آن، که در راستای ا عمال سیاسـت ھـای  
ضد  انسانی و سراپا گندیده ی نظام سـرمـایـه داری صـورت  
گرفت بسیاری از زندانیان بی دفاع و آسیب دیـده بـه سـلـول  
ھای انفرادی منتقل گشته و از بدیھی ترین و ابتدایی تـریـن  

ـان  .  حقوق حقه ی زندانیان سیاسی محروم گشتند  در این مـی
کارگر مبارز و خستگی ناپذیر رضا شھابی بیش از دیـگـران  
ـتـه، و در   مورد قھر و کینه ی حامیان سـرمـایـه قـرار گـرف

  ١١/٣/٩٣ ادامه ی ھمان سیاست ھای ضد انسانی در تاریخ  
ـیـد  .  به زندان رجائی شھر کرج تبعید گردید  ـبـع در پی ایـن ت

غیر قانونی، کارگر زندانی رضا شھابی بالفاصلـه در یـک  
ـانـونـی  خـود   حرکت اعتراضی به طرح مطالبـات بـرحـق و ق
ـا ایـن   ـا ب پرداخته و اعالم اعتصاب غذای نامحدود نـمـود؛ ت
ـاسـت ھـای   حرکت اعتراضی مخالفت خود را با تمامـی  سـی

ھم اکنـون  .   ضد انسانی و ضد کارگری موجود اعالم نماید 
ـاسـت   ما در شرایطی اعتراض  خود را نسـبـت بـه ا عـمـال سـی
ھای کارگر ستیزانه ی سرمایه ساالران ابـراز و اعـالم مـی  
داریم که رضا شھابی وارد چـھـل و دومـیـن روز اعـتـصـاب  

 کیلـوگـرم از وزن خـود را از  ١٥ غذای خود شده و بیش از  
وی در طول این مدت چندین بار بیھـوش و  .  دست داده است 

به بھداری زندان انتقال یافته است؛ اما باز ھـم کـارگـزاران و  
ـیـت   مسئوالن زندان نه تنھا کوچک ترین توجھـی بـه وضـع
ـز قـرار   بسیار وخیم وی نکرده اند، بلکه وی را مورد تھدید نی
داده اند و اقدامات خود را منوط به پایان بخشیدن اعـتـصـاب  
غذای وی نموده اند؛ که این رویه ی غیر مسئوالنه خطر را  
. بیش از پیش متوجه جان  عزیز  رضـا شـھـابـی نـمـوده اسـت 

اکنون سؤال اصلی ما رو به افکار عمومـی و وجـدان ھـای  
ـنـد و  : بیدار جھان این است که  ـتـم آیا جای انسان ھای شـراف

خوش نامی ھمچون رضا شھابی، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد  
ـائـی،   جراحی، بھنام ابراھیم زاده، رسول بداغی، مـحـمـد مـوالن
واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین نـدیـمـی و ده ھـا فـعـال  
ـاشـنـد   کارگری دیگر که در انتظار اجرای احکام خود می ب
و تنھا به جرم دفاع از حقوق خود و دیـگـر کـارگـران و ھـم  
طبقه ای ھایشان جھت ایجاد زندگی ئی در خور شأن انسـان  
امروزی می باشد زندان است؟ به راستی چرا باید اینان سـال  
ـلـه ھـای زنـدان   ـی ھای عمر گرانمایه ی خود را در پشـت م
سپری نمایند؟ به باور ما کارگران، اگر قرار است کسـی بـه  
ـنـد   زندان افکنده شود، این باعث و بانیان وضع مـوجـود ھسـت
که باید زندانی شوند؛ آنانی که ھستی و بقای کـارگـران و  
زحمتکشان را قربانی سودپرستی نظم سرمایه می نمایند، نـه  
کسانی ھمچون رضا شھابی و دیگر فعالین کـارگـری کـه  
ـای سـطـح آسـایـش و رفـاه   ـق تنھا تالششان کـمـک بـه ارت
کارگران و از میان بردن استثمار و نابرابری  در جـامـعـه اسـت  

بی تردید، این خصلت  نظام سرمایه داری  !  ھمزنجیریان ***  

ـنـھـا در یـک   در سرکوب  طبقه ی کارگر و پیشروانش را ت
مبارزه ی پیگیر و متحدانه می توان به شکست انـجـامـیـد،  
ـنـی   ھمچنان که بارھا حامیان سرمایه را وادار به عـقـب نشـی

ـاومـت و رزمـنـده  .  کرده ایم  برای نمونه در ھمین اواخر با مـق
گی شاھرخ زمانی جھت دستیابـی بـه خـواسـتـه ھـایـش، و  
ـقـل   پشتیبانی گسترده ی کـارگـران و تشـکـل ھـای مسـت
کارگری و نھادھای مدافع حقوق کارگر ثابت نـمـودیـم کـه  
ـانـه و بـرابـری   ـب نمی توان با سرکوب و فشار صدای حق طـل

ـتـه  . طلبانه ی کارگران را خاموش نمود  ـی لذا ما اعضای کم
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری بـه  
ـیـن کـارگـری شـھـر   ـال ھمراه جمع کثیری از کارگران و فـع
سنندج، تحمیل این ھمه فشار و سرکوب بر کارگران زنـدانـی  
و زندانیان سیاسی را به شـدت مـحـکـوم نـمـوده، و خـواھـان  
رسیدگی به خواسته ھای رضا شھـابـی و دیـگـر کـارگـران  
زندانی می باشیـم، و اعـالم مـی داریـم ھـر گـونـه آسـیـب  
جسمانی ئی که در نتیجه ی این اعتصـاب غـذا سـالمـتـی  
ـیـمـا    ـق ـتـش را مسـت ـی رضا شھابی را به خطر بیاندازد، مسـئـول
ـان   ـای ـیـم، و در پ متوجه مقامات قضائی و امنیتی مـی دان
ـیـشـرو و   خواھان آزادی بی قید و شرط تمـامـی کـارگـران پ
فعالین کارگری و زندانیان سیاسی از جمله رضا شـھـابـی از  

 .زندان می باشیم 
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ٩٣/٤/٢٠ ھای کارگری  سنندج  
  

نامه سرگشاده به رضا شھابی، کارگر آزاده 
 ی در بند و فشار

ـاومـت  ! رضا شھابی، دوست عزیز ما  درود بیکران بر تو و مـق
اگـر در پـی تـحـمـل سـالـھـا زنـدان و در پـی  .  انسانی ات 

ـانـه ات در زنـدان   ـب اعتصاب غذای یک ماھه ی حـق طـل
گوھردشت تاب و توانی برایت باقی مانده باشد و بـه ھـوش  
ـامـه   باشی می دانی که ما امضا کنندگان این درخواسـت ن
ـزدیـک   ـان و دوسـتـداران دور ون به حضور تو، ھمه از دوسـت

ـا تـو در راه تـالش بـرای آ زادی و  .  توایم  شماری از ما ب
ـز از راه   ـی عدالت سابقه ھمکاری داشته ایم و شماری دیگر ن
دور ھمراھان تکاپویت برای صلح و حقـوق انسـانـی و آزادی  

شماری از ما کـارگـر،  . مردم و تآمین حقوق کارگران ھستیم 
ـان   شماری حقوق دادن، فرھنگی، فعال اجتماعی و از کارکـن

ـارزات  .  دیگر رده ھای خدمت به این جامعه بوده ایـم  مـا مـب
طوالنی مدت تو را ستایش و از خواسته بـه حـقـت حـمـایـت  

آرزو داریـم دوره ی زنـدانـی و شـرایـط رنـج و  .  می کنیم  
ـان   بیماریت ھر چه زودتر پایان یابد و تو بـه سـالمـت بـه مـی

رضای عزیز، ما بیش از حـد  .  خانواده و دوستانت باز گردی 
ما به سالم بـودن و حضـورت در  .  نگران سالمتی تو ھستیم 

جامعه برای پی گیری حقوق کـارگـری و خـواسـت ھـای  
ما می دانیم که خواستـه  .  انسانی مردم میھن مان نیازمندیم 

ـازگـردانـده شـوی و  ٣٥٠ ی برای آن که به بند    زندان اوین ب
شرایط برای درمان بیماری فلج کننده ات در بیرون از زنـدان  
ـاشـی،   فراھم شود و امکانات الزم برای معالجه را داشـتـه ب

در ھمین حـال بـه  .  خواسته ای موجه ، قانونی وانسانی است 
خوبی واقفیم که انجام این خواست تو از اصلی ترین وظـایـف  
مسئوالن در برابر تو ، یعنی یک کارگر سیاسی در بند بـه  

ـان مـا  .  شمار می آید  با این وصف نگرانی از سالمت تو چن
ـامـه را بـرایـت   را مغشوش کرده است که بر آن شـدیـم ایـن ن
بفرستیم و از تو، که ذخیره ی ارزشمند مبارزه بـرای عـدالـت  
ـیـم کـه بـه فـکـر جـان   و حقوق بشر و آزادی ھستی بـخـواھ
خودت، حیات خانواده ات، نگرانی ما و نیازجامعه به خـودت  
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  ١٢ به قرار اطالع تو بسیار ناخوش ھستی و بیـش از  .  باشی 
کیلو از وزنت را از دست داده ای و دچار سرگیجه و نـوسـان  
. فشار خون و ده ھا نشانه ی نگران کننده ی دیگر شده ای 

رضاشھابی، بدین وسیله ما دوستان و دوستـداران و ھـمـراھـان  
تو این نامه را با دو ھدف ھـمـزمـان و مـبـرم و انسـانـی بـه  
ـیـدار   ـار وجـدان ب ـی ـت حضورت تقدیم می کنیم و آن را در اخ

این دو ھـدف ھـمـزمـان مـا، یـکـی  .  جامعه نیز می گذاریم 
دست کشیـدن از اعـتـصـاب غـذا و دیـگـری اقـدام فـوری  

 و اجـازه ی ادامـه ی  ٣٥٠ مسئوالن برای انتقال تو به بند  
ـانـی مـجـھـز اسـت  ـیـمـارسـت . مداوا و احیانا  عمل جراحی در ب

ھزینه درمان تو، اگر چه بر عھده ی زندان است، اما مـا آن  
را تأمین خواھیم کرد تا بھانه ای برای فرسودن بیشتر تو در  

ـز بـه ایـن  .  کار نباشد  ـی تو حرف ما را بپذیر امـا مسـئـوالن ن
ـال و   ھشدار توجه کنند و متوجه عواقب ناگوار اھمال در انتق

ـنـد واقـعـه ی  .  معالجه ی رضا شھابی باشند  این بار نیز مان
ـایـع  ٣٥٠ حمله به بند   ـنـھـا وق  تاریخ و خاطره ی جامعه، نه ت

بلکه نام ھای مسئوالنی را که بر تارک آن ھا نشسـتـه انـد  
امضـا  .  دستت را به گرمی می فشاریـم .  فراموش نمی کند 

ـتـه    -گـروه دوم .  اعضای لگـام   -گروه اول : ھا  ـی اعضـای کـم
سایر افراد و تشـکـل ھـای    -گروه سوم .  دفاع از رضا شھابی 

 داخلی 
  

 کمیته ی دفاع از رضا ٧١اطالعیه شماره 
شھابی در آستانه چھلمین روز اعتصاب 

 :غذای رضا شھابی
رضـا  .   گزارش مختصر از اقدامات و حمایتھای انـجـام شـده 

شھابی در شرایطی وارد چھلمین روز اعتـصـاب غـذای خـود  
ـا  ١٥ می شود که بیش از    کیلـو وزن کـم کـرده اسـت و ت

ـاده اسـت  ـت ـیـر  ١٦ در  .  کنون چند بار به حالت بیھوشی اف  ت
ـنـدانـش در   ماه، بدنبال از ھوش رفتن کامل، رضا توسط ھمب
ـقـل مـی   ـت ـن حالت بیھوشی به درمانگاه زندان رجایی شھـر م
شود و به او در آنجا توسط کادر پزشکی بھداری سرم وصـل  

ـار  .  می شود  با اینکه حال رضا بھبودی پیدا نکرد، طبق اخـب
. رسیده، او اعتصاب غذای خود را کماکان ادامـه داده اسـت 

ربابه رضایی، ھمسر رضا شھابی، ضمن پیـگـیـری خـواسـتـه  
ـتـه اسـت کـه   ھای شھابی با نماینده دادستان نیز تماس گرف
طبق ادعای آنھا این احتمال وجود دارد که رضا برای درمـان  

با توجه به وعده ھای توخالی ای  .  به بیمارستان منتقل شود 
که در گذشته نیز شاھد بوده ایم باید تمام تالش را بـه کـار  
ـاسـب و   ـلـه درمـان مـن برد که خواسـتـه ھـای رضـا از جـم
مرخصی استعالجی در یک بیمارستان خارج از زنـدان مـورد  

طبق گزارشات رسـیـده،  .  رسیدگی و اقدام فوری قرار بگیرید 
کلکتیو فدراسیونھای سندیـکـاھـای کـارگـری فـرانسـه در  
ـاگـھـانـی وی بـه   رابطه با تداوم حبس رضا شھابی و انتقال ن
ـامـه   زندان رجایی شھر به مقامات جمھوری اسالمـی ایـران ن

سـازمـان  : " اعتراضی ارسال کرده و در آن عـنـوان نـمـوده انـد 
ھای سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس  
او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضـا  
شھابی، عضو ھیئت مـدیـره ی سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد  

 بـه عـلـت  ٢٠١٠ اتوبوسرانی تھران و حومه که از ماه ژوئن  
فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جـلـب مـی  

  ٣٥٠  رضا شھابی از بـخـش  ٢٠١٤ در تاریخ اول ژوئن  .  کند 
زندان اوین در تھران به زندان رجائی شھر در کرج منتقل شـده  

ـاسـی اسـت  .  است  زندان اخیر، ھم محل نگھداری زندانیان سـی
و ھم بزھکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ھـا  

رضا شھابی از ھمان اولین روز انتقالش در اعـتـراض  .  فراوانند 

به این عمل برای چھارمین بار دست به اعـتـصـاب غـذا زده  
ـازگشـتـش بـه زنـدان اویـن اسـت  الزم بـه  .  است و خواستار ب

ـا   یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار ب
ـأکـیـد   زندانیان، بر جدائی محل نگھداری زندانیان نامتجانس ت

وضعیت سالمتی رضا شھابی بـی انـدازه نـگـران  .  می ورزد 
ـال فـوری او بـه  .  کننده است  پزشکان بیمارستان خواستار انتق

بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفـت  
ـار اسـت  مـا از  .  با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنـش بسـی

شما می خواھیم که اقدامات الزم برای انتقال فـوری او بـه  
بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات الزم را  

ـانـچـه  .  فراھم آورید  با توجه به وخامت وضعیت شھـابـی، چـن
مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شھابی در داخـل  
ایران نمی باشند، سازمان ھای سندیکـائـی فـرانسـوی او را  

ـنـد  ـیـن  .  برای معالجه بـه فـرانسـه دعـوت مـی کـن در چـن
ـیـم کـه بـه او   موردی ما از مقامات دولت ایران مـی خـواھ

ما سـنـدیـکـاھـای فـرانسـوی  .  اجازه سفر به فرانسه را بدھند 
." درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواھیم کـرد 

فدرراسیونھای فوق ھمچنین در نامه جداگانه ای خطاب بـه  
 رضا شھابی عزیز، : " رضا شھابی گفته اند 

سازمان ھای سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت،  
ـیـدر، او ان اس آ، م، اعضـای   ـیـو  " اف اس او، سـول کـلـکـت

نگران سـالمـت شـمـا بـوده،  "  فرانسوی سندیکائی برای ایران 
وضعیت سالمتی، اوضاع زندان و به ویژه شرایط غیر انسانـی  
. ای را که در آن به سر می برید با دقت پـی مـی گـیـریـم 

 روز اعتـصـاب غـذا شـدیـدا  ٣٥ وخامت سالمتی شما پس از  
ـیـه  .  ما را نگران کرده است  سالمت جسمانی شـمـا شـرط اول

برای ادامه مبارزه جھت احقاق خواست ھای بر حق کـارگـران  
اکنون،اعتصاب غذای شما زنـگ خـطـر  .  شرکت واحد است 

ـا بـه صـدا درآورده   ـی سالمتی شما را نزد افکار عـمـومـی دن
ما براین باوریم که جدیت و صمیمیت اقدام شمـا، وزنـه  .  است 

مـا  .  پیام شما به جامعه بین المللی را دو چندان کـرده اسـت 
ـان بـرای کسـب حـقـوق   ھم به نوبه خود به حمایت از پیکارت
ـامـات دولـت ایـران   ابتدائی سندیکائـی ادامـه داده و از مـق

عالوه بر این فعالیـن  "  آزادی فوری را شما مطالبه می کنیم 
ـا خـواھـان آزادی  "  كارگران صنعتی جھان " اتحادیه   ـی در استرال

ـیـن  .  فوری و بدون قید و شرط رضا شھابی شـده انـد  ھـمـچـن
عفو بین الملل بدنبال اعتصاب غذای رضا شـھـابـی فـراخـوان  
جھت اقدام فوری و اضطراری برای حفظ سالمتی و آزادی  

صـدھـا تشـکـل و فـعـال  .  رضا شھابـی صـادر نـمـوده اسـت 
ـلـف   کارگری و انسانھای شریف و آزاده در کشورھای مـخـت
تاکنون نامه ھای اعتراضی متعددی به مقامات حکومتـی  
ارسال و اکسیونھایی در حمایت از رضا شھابی سـازمـان داده  

تشکالت و نھادھای مستقل کارگری در ایـران نسـبـت  .  اند 
به وضعیت رضا شھابی بدنبال انتقال ناگھانی وی بـه زنـدان  
رجایی شھر نگرانی عمیق خود را ابراز کـرده انـد و خـواھـان  

ـتـه  .  آزادی وی شده اند  ـی محمود صالحی، سـخـنـگـوی کـم
دفاع از رضا شھابی، با رادیوھای مـتـعـددی در ایـن مـورد  
ـئـت مـدیـره و   ـی مصاحبه کرده و داود رضوی از اعضـای ھ
ـز   ـی فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و حـومـه ن
در مورد وضعیت رضا شھابی، عضو ھیئت مدیره و مسـئـول  
مالی این سندیکا، مصاحبه ھای مـطـبـوعـاتـی انـجـام داده  

تا کنون چندین طومـار  .  است که انعکاس وسیعی داشته اند 
و نامه ھای سرگشاده در حمایت از رضا و یا خطاب به وی  
تھیه و در سطح وسیع انعکاس یافته اند و مـوجـب شـده انـد  
وضعیت رضا شھابی و اعتصاب غذای او ھر چه بیشـتـر در  

ـتـه دفـاع از  .  افکار عمومی ایران و جھان مطرح گردد  ـی کـم

ـیـن و تشـکـالت   ـال ـلـه از تـمـامـی فـع رضا شھابی بدینوسـی
کارگری و انسانھای شریف و آزاده در ایران و سـراسـر جـھـان  
که نگرانی خود را در مورد وضعیت رضا اعالم کرده انـد و  
به طرق مختلف به حمایت از وی پرداخته اند بـه نـوبـه خـود  

ـا  .  صمیمانه قدردانی می کند  طی اطالعیه ھـای آتـی و ی
ـتـری از حـمـایـت ھـای   در وبالگ کمیته دفاع لیست کامل

ـیـم داد  سـالمـتـی و جـان رضـا  .  انجام شده را انعکاس خـواھ
ـیـن حـکـومـتـی و   شھابی در خطر جدی قرار دارد و مسـئـول
ـیـت رضـا   ـال وضـع ـب دستگاھای امنیتی و قضایـی آن در ق

از  .  شھابی بطور کامل مسئول ھستند و باید پاسخگو باشـنـد 
عموم فعالین و تشکالت کـارگـری و انسـانـھـای آزادیـخـواه  
درخواست داریم کـه کـمـاکـان بـه اعـتـراضـات خـود جـھـت  
ـنـد و   رسیدگی به وضعیت و مطالبات رضا شھابی ادامه دھ
کمیته دفاع از رضا شھابی را در جریان اقـدامـات خـود قـرار  

تا رسیدگی جدی به خواسته ھـای رضـا شـھـابـی و  .  دھند 
آزادی وی به کارزارھای حمایت از رضا شھابی پرقـدرت تـر  

 .ادامه دھیم 
 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد 
فعالیت تبلیغی در :تشکل ھای کارگری

 حمایت از رضا شھابی
ـاپـذیـر رضـا   در راستای حمایت ازکارگر پیشرو و خستگـی ن

 روز  ٣٨ شھابی، و عدم رسیدگی به خواسته ھای وی کـه  
است در اعتصاب عذا به سر می برد و جـلـب تـوجـه افـکـار  
ـا   ـا ارسـال ھـزاران اس ام س ب عمومی، کمیته ھماھنگی ب

مضمون جان رضا در خطر است خواھان رسیدگی به خواستـه  " 
ھای رضا شھابی و آزادی بی قید وشرط وی از زنـدان شـد  
ـیـمـا مـتـوجـه   ـق و مسئولیت سالمتی رضا شـھـابـی را مسـت

با دریافت این پیامـکـھـا  ."  مقامات قضایی و امنیتی دانست 
ـیـل   موجی از کینه ونفرت از این اعمال ضد کارگری و تحـم
این ھمه ظلم و ستم به کـارگـر زنـدانـی، رضـا شـھـابـی در  
ـا ارسـال ایـن   افکار عمومی ایجاد شده است و کارگران نیز ب
ـا خـبـر   اس ام اس ھا دیگران را نیز از وضعیت رضا شھابی ب

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  . کرده اند  کمیته ی ھمـاھ
 ١٣٩٣  تیر ١٦ تشکل ھای کارگری  

 
وخامت وضعیت جسمی رضا شھابی 

 وانتقالش به بھداری زندان
ــی  *  ـلـمــیـن روز اعـتـصــاب غـذای زنـدان ــه چـھ ـا تـوجـه ب ب

 شـب  ١٠ کارگررضا شھابی ، مطلع شدیم کـه در سـاعـت  
 برای دومین بار در ھفته اخیر حال رضا شھابـی  ١٦/٤/١٣٩٣ 

ـقـل نـمـوده انـد  ـت ـن . وخیم گشته و او را به بـھـداری زنـدان م
برخورد ھای غیر قانونی در ماھھای اخیر با فعالین زنـدانـی  
و تبعید آنان به زندان ھایی که دسـتـرسـی خـانـوداه اشـان را  
ـیـن   ـلـه  خـواسـتـه ھـای زنـدان مشکل نموده اسـت ، از جـم

ما ضمن ابراز نـگـرانـی  .  کارگری برای لغو این تبعید ھاست 
ـان   ـی نسبت به وضعیت جسمی رضـا شـھـابـی و دیـگـر زنـدان
ـیـم کـه ھـرگـونـه خـطـری کـه   کارگری ،ھشـدار مـی دھ
ـا واکـنـش سـخـت   ـان را تـھـدیـد کـنـد ب ـی سالمتی این زندان

. . کارگران و سـنـدیـکـاھـای کـارگـری روبـرو خـواھـد شـد 
ـیـک   *  ـزکـارمـکـان ـل روابط عمومی سندیـکـای کـارگـران ف

 شب طـبـق آخـریـن خـبـری کـه از  ١١  ساعت  ١٦/٤/١٣٩٣ 
ـیـش بـعـلـت   وضعیت رضا شھابی بدست اوردیـم لـحـظـاتـی پ
ـزدیـک بـه   وخامت وضعیت جسمانی رضا شھابی بـعـد از ن

 روزاعتصاب غذا به بھداری زندان منتقل شد ٤٠ 
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 کنم اعتصاب غذا می: ھمسر رضا شھابی
ـاریـخ  ـت ـابـه  ١٧ به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشرب ـیـر رب ت

رضایی ھمسر رضا شھابی، فـعـال کـارگـری مـحـبـوس در  
زندان رجایی شھر که در سی ھشتمین روز اعتـصـاب غـذای  
خود است طی گفتگویی از وخامت وضعیـت جسـمـی رضـا  
شھابی خبر داد و اعـالم کـرد در صـورت عـدم رسـیـدگـی  
مسئوالن در حمایت از ھـمـسـرش دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا  

ـیـد چـه  .  خواھد زد  آخرین مالقاتی که با آقای شھابی داشـت
زمانی بوده و آخرین وضعیت جسمانی ایشـان چـگـونـه بـوده  

ـبـه   :  است؟ ربابه رضایی ھمسر آقای رضا شـھـابـی  چـھـارشـن
ـیـت جسـمـانـی ایشـان  .  گذشته با ایشان مالقات داشتم  وضـع

ـبـوده و   ـلـو وزن کـم کـرده ١٥   -١٤ اصال خوب ن انـد و     کـی
بخاطر ضـعـفـی کـه دارنـد ھـر  . شد   فشارش باال و پایین می 

ـیـن مـی   روز می  ـای ـاال و پ . شـود   برند درمانگـاه و فشـارش ب
ناراحتی قبلی، کمردرد و گردن درد و پادرد بخاطـر ضـعـفـی  
ـیـشـتـری را   ـیـشـتـر شـده و درد ب که در بدنش دارد خیلـی ب

معده درد ھم کـه بـخـاطـر ادامـه  اعـتـصـاب  .  اند   متحمل شده 
ایشان بخاطر مصرف دارو بدون غذا و با شکم خالـی ھـر روز  

درخـواسـت  .  تر شـود   افزایش پیدا کرده و باعث شده حالشان بد 
ـال بـه   ـق ایشان برای شکستن اعتصاب غذا چه بوده است؟ انت

خود زنـدان کـه بـرای  .  اوین، درخواست مرخصی برای درمان 
کند بنابراین درخـواسـت ایشـان    درمان ایشان ھیچ کاری نمی 

ـتـوانـد خـودشـان   این بوده که زندان مرخصی بدھد تا ایشـان ب
ـنـد  . بیرون از زندان به وضعیت جسمانی ایشان رسـیـدگـی کـن

پاسخ مسئولین چه بوده به درخواست آقای شھابـی؟ بـعـد از  
من ھـر  .  روز مسئولین ھیچ پاسخی به ما ندادند ٣٨ گذشت  

ـنـد    دفعه ھم مراجعه کردم فقط مسئولین ھر قسمت می  گـوی
کنند و تا کـنـون    کنند و رسیدگی ھم نمی   که رسیدگی می 

ـیـت ایشـان  .  ھیچ حرکت مثبتی انجـام نشـده  اگـر بـه وضـع
. کـنـم   کنید؟ اعتصاب غذا مـی   رسیدگی نشود چه کار می 

ـا واقـعـا  .  مسئولین رسیدگی کنند به وضعیت ھمسـر مـن  آی
ھا ارزشی نداره؟ درسـت اسـت کـه    جان یک انسان برای این 

ـنـد   ایشان زندانی ھستند و در حال گذراندن دوره  حـبـس ھسـت
ـیـت   اما گرفتن حق انسانی یک انسان و نـرسـیـدن بـه وضـع

 .بیماری ایشان اشتباه است 
 

نامه سندیکاھای : رادیوبین المللی فرانسه
ای برای آزادی  بزرگ فرانسه به  خامنه

 رضا شھابی
ـامـه   ـا ارسـال دون سازمان ھای بزرگ سندیکائی فرانسوی ب
ـبـر جـمـھـوری اسـالمـی و رضـا   به آیت الله خامنـه ای رھ
ــدیـکـای شـرکــت واحــد   ـات مــدیـره سـن ــی عضــو ھــی شـھـاب
اتوبوسرانی تھران، ضمن حمایت از رضا شھابی نگرانـی خـود  
ـار   را از وخامت وضعیت سالمتی او اعالم داشـتـه و خـواسـت

ـامـه  .  آزادی فوری و معالجـه او در فـرانسـه شـده انـد  در ن
س ژ  " ،  " س اف د ت " ،سازمان ھای سندیکائی فرانسوی  

به  خامنه ای آمـده  "  او ان اس آ "و " سولیدر "،  "اف اس او "،  " ت 
است که وضعیت سالمتی رضا شھابی، عضو ھیئت مـدیـره  
ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه کـه از  

 به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران  ٢٠١٠ ماه ژوئن  
زندانی است، نگرانی ایـن مـراکـز سـنـدیـکـایـی فـرانسـه را  

 .موجب گردیده است 
ـیـمـه   با توجه به وخامت حال رضا شھابی و خطر فلج شـدن ن
چپ بدن او، سندیکاھای فرانسوی خواستار انتقال فوری او  
به بیمارستانی در خارج از زندان رجائی شھر و دسترسـی وی  

این سندیکاھای فرانسوی خـطـاب  .  به معالجات الزم شده اند 

ـیـت  :"  به خامنه ای نوشته انـد  ـا تـوجـه بـه وخـامـت وضـع ب
شھابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجـه  
شھابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان ھای سـنـدیـکـائـی  
ـنـد  . فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت مـی کـن

در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواھیم کـه  
ـنـد  مـا سـنـدیـکـاھـای  .  به او اجازه سفر بـه فـرانسـه را بـدھ

ـبـل   ـق ـاسـب را ت ـان مـن فرانسوی درمان وی در یک بیمارست
ــرک ایـن مــراکـز بــزرگ  ."  خـواھــیـم کــرد  ـامــه مشـت در ن

مـا نـگـران  :"  سندیکایی فرانسه به رضا شھـابـی آمـده اسـت 
سالمت شما بوده، وضعیت سالمتی، اوضاع زندان و بـه ویـژه  
ـا دقـت   شرایط غیرانسانی ای را که در آن به سر می بریـد ب

 روز  ٣٥ وخـامـت سـالمـتـی شـمـا پـس از  .  پی می گیریم 
ـامـه  ."  اعتصاب غذا شدیدا ما را نگران کرده است  در ادامه ن

ـیـه بـرای ادامـه  :"  آمده است  سالمت جسمانی شما شـرط اول
مبارزه جھت احقاق خواست ھای بـر حـق کـارگـران شـرکـت  

اکـنـون، اعـتـصـاب غـذای شـمـا زنـگ خـطـر  .  واحد اسـت 
ـا بـه صـدا درآورده   ـی سالمتی شما را نزد افکار عـمـومـی دن

 ."است 
در پایان نامه مراکز سندیکایی فرانسه به رضا شھابـی آمـده  

ما ھم به نوبه خود به حمایت از پیکارتان برای کسب  :"  است 
حقوق ابتدائی سندیکائی ادامه داده و از مقامات دولت ایـران  

ـاد آور مـیـشـویـم  ."  آزادی فوری را شما مطالبه می کنیـم  ی
  ٣٥٠  رضا شـھـابـی از بـخـش  ٢٠١٤ که در تاریخ اول ژوئن  

زندان اوین در تھران به زندان رجائی شھر در کرج منتقل شـده  
ـاسـی اسـت  .  است  زندان اخیر، ھم محل نگھداری زندانیان سـی

و ھم بزھکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ھـا  
رضا شھابی از ھمان اولین روز انتقالش در اعـتـراض  .  فراوانند 

به این عمل برای چھارمین بار دست به اعـتـصـاب غـذا زده  
 .است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است 

  
 کمیته دفاع از کارگران ١٧اطالعیه شماره 

جان رضا شھابی در  -دستگیر شده مھاباد
 خطر است

کارگران، مردم آزاده و تشکل ھای کارگری؛ رضا شـھـابـی  
یکی از کارگران معترضی است که به جرم دفاع از حـقـوق  
. کارگران و پایمال شدن حقوق آنان به مبارزه برخواسـتـه اسـت 

این کارگر مبارز به اتھام دفاع از کـارگـران و عضـویـت در  
در  )  سندیکای شرکت واحد تھران و خومه (  تشکل کارگری 

ـازداشـت و  ٨٩ /خرداد /٢٢ تاریخ   ـتـی ب ـی ـن ـیـروھـای ام  توسط ن
ـفـرادی تـحـت شـدیـد تـریـن   مدت زیادی در سـلـول ھـای ان
ـفـی   بازجوی بود رضا شھابی بعد از سپری کردن آیام بالتکلی

ـاریـخ  ٦ در یک دادگاه، به    سال زندان محکوم شد و از ان ت
اما با تـوجـه  .  در حال سپری کردن احکام ناعادالنه خود است 

به اینکه رضا شھابی در مقابل این احکام مـرعـوب نشـد و  
ـبـش  "  مرتبا  در داخل زندان  با پیام و یا اطالعیه دخیل در جـن

ـتـی کشـور و   ـی ـن کارگری ایران بوده و ھست، مسـئـوالن ام
زندانبانان ھر روز برای این کارگر مبارز مشـکـالتـی ایـجـاد  

ـار  .  می کنند  رضا شھابی در طول زندانی شدن خود چـنـد ب
ـیـت   به اعتراض به وضعیت موجود در داخـل زنـدان و وضـع
. جسمی شخص خود اقـدام بـه اعـتـصـاب غـذا نـمـوده اسـت 

ـتـی در بـھـار   ـی ـن ھمچنان که ھمه اطالع دارند، نیـروھـای ام
ـادی از  ٣٥٠ امسال به بند    زندان اوین حمله کردند و تعداد زی

زندانیان را مورد ضرب و شـتـم قـرار دادنـد و  بـرای تـعـداد  
دیگری از زندانیان پرونده سازی کردند، از جمله بھنام ابراھیـم  
زاده که تا امروز چند بار ایشان را جھت محاکمه بـه دادگـاه  

ـز از زنـدان  .  احضار کرده اند  ـی در این راستا رضا شھابـی را ن

رضـا شـھـابـی در  .  اوین به زندان گوھر دشت تبعید کرده اند 
 اقـدام بـه اعـتـصـاب غـذا  ١١/٣/٩٣ مقابل این ظلم در تاریخ  

 .کرده و تا امروز ھمچنان اعتصاب این کارگر مبارز ادامه دارد 
ـاد ضـمـن   ـاب ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مـھ
ـتـی   ـی ـن محکوم کردن تبعید رضا شھابی و حمله مامـوران ام
به منزل کارگر مبارز بھنام ابراھیم زاده، از تـمـام انسـانـھـای  
ـیـم کـه بـه ھـر   انقالبی و تشکل ھای کارگری مـی خـواھ
ـتـی مسـئـوالن   وسیله اعتراض خود را نسبت به این بی عـدال

ـتـه دفـاع از  .  امنیتی در ایران ابراز دارنـد  ـی مـا اعضـای کـم
اعالم خواھیم کـرد کـه ھـر  "  فعالین کارگری  مھاباد رسما 

گونه عواقب ناخوشایند در مـورد رضـا شـھـابـی بـه عـھـده  
ـیـم کـرد   مسئوالن قضایی می باشد و ھمچنان اعـالم خـواھ
که خودمان را برای ھر گونه اعتراض آماده کـرده و ھـمـراه  

 .خانواده این کارگر مبارز ھستیم  
 

 گزارش
 

انعقاد قراردادھای سفید امضا برخی 
 پیمانکاران عسلویه با کارگران

کارگرانی که برای مشاغلی تخصصی در استـخـدام  :  تیر ١٨ 
ـنـھـا بـه انـدازه    شرکت  ـنـد، ت ھای پیمانکاری عسـلـویـه ھسـت
ـا    ھای دستمزد دریافتی دارند و ھمین حداقل   حداقل  ھا ھـم  ت

ھـای    بـعـضـی از شـرکـت .  ھا با تاخیر پـرداخـت مـیـشـود   ماه 
ـای   ـابـت مـزای ـیـش ب ـیـش پ پیمانکاری از کارگران بصورت پ
چون عیدی و پاداش پایان سال بـدون پـرداخـت حـتـی یـک  

ـاد  .  ریال، رسید تسویه حساب گرفته شده است  با توجه بـه زی
ـاطـق بـرخـی از    ھای شغلی کار در این   بود فرصت  گـونـه مـن

ـیـروی انسـانـی بـرای حـفـظ    شرکت  ھای پیمانکاری تأمین ن
کارگران، از آنھا در ابتدای کار سفته دریافت کـرده و بـدیـن  

نـمـایـد    ترتیب آنان را مجبور به ادامه کار با شرایط فعلی می 
ـتـه  ھـای انـھـا بـه    زیرا در صورت ترک کار این کارگران سف

قراردادھـائـی در  . شود   بھانه جبران خسارت به اجرا گذارده می 
اند در عمل ھیـچ    شھره  «ننگین »بین کارگران به قراردادھای  

تفاوتی با قراردادھای سفید امضا نداشتـه و درعـمـل تـرویـج  
 . آنھا باعث کاھش امنیت شغلی کارگران شده است 

 
 

ھزار بازنشسته راه آھن از ابتدای سال ٤٠
 حقوق مسكن و اوالد طلبكارند 

ـای  ٤  به مدت  ٩٣ از ابتدای سال  : تیر ١٨    ٤٣ ماه اسـت مـزای
. ماه است پرداخت نشده اسـت ٤  بازنشسته راه آھن  ٥٠٠ ھزار و  

  ٩٣ ھزار تومان است و از ابتدای سال  ٤٠٠ مجموع این مزایا   
ھزار تومان از مستمری ھر بازنشسته راه  ٦٠٠ یک میلیون و  

مستمری بازنشسـتـگـان سـازمـان راه  .  آھن پرداخت نشده است 
آھن از طرف سازمان بازنشسـتـگـی کشـوری پـرداخـت مـی  

ـا  . شود  سازمان بازنشستگی کشوری مسئولیت پرداخت مـزای
را بر عھده سازمان راه آھن گذاشته و از آن طـرف، سـازمـان  
ـا نـمـی رود و سـازمـان   ـار پـرداخـت مـزای ـز زیـر ب راه آھن نی

 .بازنشستگی کشوری را مسئول پرداخت می داند 
 

 اخبار بین المللی
 

تاخیر در آغاز فستیوال ھنری  -فرانسه 
 آوینیون به دلیل اعتصاب کارکنان

ـیـون   ـن اعتصاب کارگران ، برگزارکنندگان فستیوال ساالنه آوی
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را مجبور کرد که مراسم افتتاحییه این فستیوال را کـه قـرار  
ـیـر ١٣ ( ژوییه  ٤ بود جمعه شب  ـنـد (   ت . بـرگـزار شـود لـغـوکـن

ـتـرض   کارگران اعتصاب کننده به قطع مزایای بیکـاری مـع
ـان اتـحـادیـه ھـای  .  ھستند  ـتـه یـکـی از سـخـنـگـوی به گـف

کارگری، بیش از ھفتاد درصد کارکنان از جمله بازیگـران و  
ـفـع طـرح  (   تیـر ١٢ (  ژوییه  ٣ کارگران صحنه پنجشنبه   بـه ن

کشور فرانسه در مـاه ھـای  .  اعتصاب یک روزه رای دادند 
ـنـه   اخیر شاھد اعتراضھای گسترده کارکنان موقـت در زمـی

ـای  .  ھنر بوده است  اعتراض کنندگان نسبت به کاھـش مـزای
ـنـد  . بیکاری خود در قـراردادھـای کـاری خشـمـگـیـن ھسـت

مناطق مختلف فرانسه در فصل تابستان میزبان فستیوالھـای  
متنوع ھنری ھستند که ھزاران گردشگر را بـه خـود جـذب  

کارگران تھدید کرده اند که با اعتصابھـای خـود  . می کنند 
در حال حـاضـر بـر  .  مانع برگزاری این فستیوالھا خواھند شد 

ــی   ـت ـیـش از صـد ھـزار کـارگـر مـوق ـانـون کـار، ب اسـاس ق
فستیوالھا در فرانسه از حق ویژه ای در برخورداری از حـقـوق  
بیکاری بھره مند ھستند که به آنھا اجازه می دھـد زمـانـی  
ـافـت   ـیـکـاری دری که بین دو شغل بیکار می شوند حقـوق ب

این در حالی است که دولت فرانسه تالش مـی کـنـد  .  کنند 
. از ھر فرصتی برای کاھش این کسری بودجه استفاده کـنـد 

ـقـه تـریـن   ـاسـاب فستیوال آوینیـون، یـکـی از مـھـم تـریـن و ب
فستیوالھای ھنری در فرانسه است که سـاالنـه ده ھـا ھـزار  
ـیـون در   ـن گردشگر را از سراسر جھان به شـھـر کـوچـک آوی

 .جنوب فرانسه جذب می کند 
 

تصویب الیحه تعیین حداقل دستمزد 
 آلمان -کارگران توسط پارلمان 

پارلمان آلمان الیحه  تعیین حداقل دستمزد کارگران آن کشـور  
ـبـه .  را از سال آینده تصویب کرد    ٣ در رای گیری روز پنجشـن

  ٦٠١  رای مـوافـق از  ٥٣٥ این الیحه  با  (   تیر ١٢ (ژوییه  
ـنـده   نماینده حاضر در پارلمان به قانون تبدیل شد و در سـال آی

 سـنـت در  ٥٠ حداقل دستمزد کارگران آلمانی ھشت یورو و  
ـیـون و  .   ساعت خواھد بود  ـل ـی این قانون حقوق دستکم سـه م

تا پیش از  تصـویـب  .   ھزار کارگر را افزایش می دھد ٧٠٠ 
ـا   این الیحه  آلمان یکی از ھفت کشور عضـو اتـحـادیـه اروپ
ـیـن   ـی بود  که حداقل دستمزد کـارگـران از طـرف دولـت تـع

برخی از اعضای کابینه آنگال مرکل و شـرکـتـھـای  .  نمیشد 
 .بزرگ مخالف این الیحه بودند 

 
 ٢٢٠اعتصاب پر قدرت  -آفریقای جنوبی 

 ھزار کارگر صنایع فلزی
 

ـیـل     ھزار کارگر شرکـت ٢٢٠ اعتصاب پر قدرت   ھـای اتـومـب
ـیـه  .  ام .  سازی جنرال موتورز و ب  (دبلوو که از روز اول ژوئ

با خواست افزایش دستمزد آغاز شده با قـدرت تـمـام  )   تیر ١٠ 
این اعتصـاب حـدود یـک سـوم از تـعـداد ک ل  . ادامه دارد 

ـیـد را شـامـل مـیـشـود  ایـن  .   کارگران شاغل در بخـش تـول
 ھـزار  ٧٠  ماھه  ٥  بعد از اعتصاب    اعتصاب با فاصله کمی 

گیرد که باعث پاییـن آمـدن    کارگر معدن پالتین صورت می 
  ١٢ کـارگـران خـواھـان  .  درصد رشد اقتصاد این کشـور شـد 

درصد افزایش دستمزد ھستند و اعالم کرده اند که حاضر بـه  
ـار درگـیـری  .  سازش در این زمینه نیستند  تا کنون چندین ب

ـیـس تـعـدادی از   ـل بین پلیس و کـارگـران بـوجـود آمـده و پ
 .کارگران را باز داشت کرده است 

 

 ١٠کاھش حداقل سن  کار به  -بولیوی 
 سالگی

 سـال  ١٥ المللی اشتغال افراد زیر    در حالی که برابر قوانین بین 
ممنوع است، با تصویب مجلس بولیوی، کودکان این کشـور  

ـنـد داشـت و ایـن کشـور  ١٠ از سن    سالگی اجازه کار خواھ
. برای بیرون آمدن از فقر از کودکان کمک خـواھـد گـرفـت 

ـیـن وزارت کـار    به  ـا بـر تـخـم ـن گزارش خبرگزاری فرانسـه، ب
 ھـزار کـودک در سـراسـر ایـن کشـور کـار  ٨٥٠ بولیوی،  

که بـه    کنند و از ھر چھار کودک یک نفر به جای آن   می 
ـانـون .  کند   مدرسه برود، کار می  ـان  “  بر اسـاس ایـن ق صـاحـب

ـیـن   کار باید سالمت جسمی و روانی کودکان کارگر را تضم
ــد آن  ــدارن ــد و حــق ن ــن ــرار    کــن ــمــار ق ــث ــورد اســت ھــا را م

دلیل شرایط    در بولیوی بسیاری از کودکان به ??? “   . دھند 
 .شوند   تر مجبور به کار می   ھای پایین   مالی خانواده در سن 

 
 ٤١ دیپورت  اقدام ضد  انسانی -استرلیا 

 پناھنده سریالنکایی
ـاھـجـو بـه سـری ٤١ استرالیا از بازگرداندن   ـن النـکـا در روز     پ

ـیـر ١٥ (  ژوییه  ٦ یکشنبه  ـیـش از ایـن  .  خـبـر داده اسـت )   ت پ
  ٢٠٠ ھای مدافع حقوق بشر از بازگردانده شدن بیشتر از    گروه 

النکایی به این کشـور ابـراز نـگـرانـی کـرده    پناھجوی سری 
ـازگـردانـده  .  بودند  به گفته مدافعان حقوق بشر، گـروھـی از ب

شدگان از اقلیت نژادی تامیل بوده اند و احـتـمـال مـحـاکـمـه  
النـکـا بـه خـاطـر نـحـوه    سـری .  النکا وجود دارد   آنھا در سری 

ـتـه اسـکـات  .  ھا مورد انتقاد قرار دارد   برخورد با تامیل  به گـف
موریسن، وزیر امور مھاجرت استرالیا، یک کشـتـی حـامـل  

ــام ھــای  ٤١  ــل مــق ــحــوی ــی در دریــا ت ــون ــرقــان  مــھــاجــر غـی
ـنـدگـان مـی  . النکایی شده است   سری  ـاھ ـن مدافعان حـقـوق پ

ـیـن   گویند نحوه برخورد استرالیا با پناھجویان خالف مقررات ب
ـا سـعـی  .  المللی است  استرالیا پناھجویانی را کـه از راه دری

ـائـورو و   دارند به این کشور وارد شوند، به اردوگاه ھایی در ن
ـایـق ھـای حـامـل   گینه نو مـی فـرسـتـد و در مـواردی ق

ـاکـنـون  .  مھاجران غیرقانونی را به اندونزی بازگردانـده اسـت  ت
ـا جـان خـود   صدھا مھاجر غیرقانونی در راه رسیدن به استرالی

 .را از دست داده اند 
 

سیل بیسابقه مھاجران به سواحل  -ایتالیا 
 این کشور

ـا در دو روز   ـی ـیـه ٦  و  ٥ ( گارد ساحلی ایتال حـداقـل  )   ژوی
ـقـھـای شـکـسـتـه  "  غیرقانونی " مھاجر  ٢٦٠٠  ـای را از آبھا و ق

 ھزار مـھـاجـر بـخـاطـر  ٦٣ تنھا در سالجاری  . نجات داده است 
ـا، خـود را از   جنگ و فقر و در رویای زندگی بھتر در اروپ
ـا رسـانـده انـد، رقـمـی کـه   ـی ـال ـت سواحل آفریقا بـه سـاحـل ای

 .رکوردی بی سابقه محسوب می شود 
 

اعتراض کارگران به اخراج  -آرژانتین 
 سازی ھا

ـبـه   ـیـه  ٨ اعتراضات روز سه شـن ـیـر ١٧ (  ژوی ـان  )   ت کـارکـن
ـنـوس   صنعت خودروسازی آرژانتین در بزرگراه منتھی بـه بـوئ

این تظاھرات در اعتراض بـه اخـراج  .   آیرس به خشونت گراید 
ـتـه   ـی ر صـورت گـرف گسترده کارکنان شرکت خودروسازی ل

ـیـدات  .  است  مدیران کارخانه دلیل این تصمیم را رکود در تـول
ـیـل آن را  .  آن اعالم کرده است  حال آنکه اتحادیه کارگری دل

بده بستان ھای بین دولت آرژانتین و شرکتـھـای آمـریـکـایـی  
در دومین روز این اعـتـراضـات،  .   بستانکار عنوان کرده است 

ـز حضـور   ـی کارکنان دیگر شرکت ھا و سازمان ھای چپ ن

ـتـخـت را  . داشتند  ـای ـتـھـی بـه پ ـن معترضان بزرگراه اصلـی م
در ھمین حال، یکی از خیابان ھای مـرکـزی  .  مسدود کردند 

ـیـس  .   بوئنوس آیرس نیز توسط تظاھرکنندگان مسدود شد  ـل پ
ـاس و گـاز   برای متفرق کردن آن ھا به ماشیـن ھـای آب پ

نارضایتی ھا در بخش خـودروسـازی  .  اشک آور متوسل شد 
ـیـم   آرژانتین در ماه مه اوج گرفت، زمانی که این بخش تصم

 . تن از کارکنانش را اخراج کند ٣٠٠ گرفت  
 

  اعتصاب بیش از یک میلیون تن -بریتانیا 
  از کارکنان بخش خدمات عمومی

، بیش از یک میلیون تن  )  ژوئیه ١٠ (  تیر  ١٩ روز پنجشنبه،  
از کارکنان بخش خدمات عمومی در بریتانیا در اعتراض بـه  

  ١ تصمیم دولت در محدود کردن افزایش دستمزد سـاالنـه بـه  
انـد    درصد و ھمچنین شرایط استخدامی خود اعتـصـاب کـرده 

ـیـش از  .  ھای جاری وادار سازند   تا دولت را به تغییر سیاست  ب
ـان شـوراھـای مـحـلـی و   ھفتصد و پنجاه ھزار تن از کـارکـن

ـلـه    شھرداری  ـنـد شـمـالـی از جـم ھا در انگلستان، ویلز و ایـرل
ـان  ـاب ھـا، مـامـوران جـمـع    راھنماھای عبور دانش آموزان از خی

ـان   ـان ـب آوری زباله، کتابداران، ماموران تغذیه در مدارس، نـگـھ
ـتـمـاعـی،    ھا، ماموران ایمنـی جـاده   پارک  ھـا، مـددکـاران اج

ـلـه کسـانـی   معماران و نظافتجیان امـاکـن عـمـومـی از جـم
ایـن گـروه از  .  ھستند که در ایـن اعـتـصـاب شـرکـت دارنـد 

ـان    اعتصاب  ـزرگ کـارکـن کنندگان از اعضای سه اتحادیه ب
ـیـشـنـھـاد    بخش عمومی و دولتی ھستند که اعالم کرده  اند پ

ـان  ١ افزایش حقوق و دستمزد معادل    درصد برای اکثر کارکن
عالوه بر این، حدود دویسـت  . دانند   این بخش را قابل قبول نمی 

ـان و   ھزار تن از اعضای اتحادیه ملی آموزگاران در انگـلـسـت
ویلز به دلیل تغییراتی که در حقوق، بازنشستگـی و شـرایـط  

سابقـه  .  کار آنان صورت گرفته در این اعتصاب شرکت دارند 
رسـد و سـال    اعتراض آموزگاران به دو سال پیش از ایـن مـی 

. گذشتـه، مـنـجـر بـه اعـتـصـاب گسـتـرده آمـوزگـاران شـد 
ھمچنین، حدود دویست و پنجاه ھزار تن از اعضای اتـحـادیـه  
ـلـه   کارکنان بـخـش خـدمـات عـمـومـی و تـجـاری، از جـم
ـیـمـه   کارمندان مراکز کاریابی، ادارات بـررسـی و پـرداخـت ب
ـامـه،   بیکاری و عواید تامین اجتماعی، ادارات صـدور گـذرن

ھـا، و حـتـی    ھای نقاشی، خدمات دادگـاه   ھا و نمایشگاه   موزه 
کارکنان رستوران مجلـس عـوام در ایـن اعـتـصـاب شـرکـت  

ھاست که با دولت بـر سـر حـقـوق و    این اتحادیه مدت . دارند 
ـنـه  ـزی ـیـکـاری، کـاھـش ھ ـیـمـه ب ـتـی و    دستمزد، ب ھـای دول

خصوصی سازی بخشی از خدمات دولتی اختالف نـظـر دارد  
 .و این اختالف ھنوز حل و فصل نشده است 

 
 را اخراج   تن٥٠٠بانک لویدز  -انگلستان 

 کند می
بانک لویـدز کـه دولـت  )   تیر ١٨ (  ژوییه  ٩ روز چھار شنبه  

 درصد سھام آن را در اختیار دارد اعالم کـرد کـه  ٢٥ انگلیس  
.  از کارمندان خـود را اخـراج بـکـنـد    تن ٥٠٠ در نظر دارد تا  

ـیـرات در سـازمـانـدھـی " این بانک علت این تصمیم را   ـی " تـغ
از زمـان وقـوعـه  .  نیروی کار این مو سسه اعالم کرده اسـت 

ـتـصـادی در سـال   ـانـک  ٢٠٠٨ بحـران اق  مـیـالدی، ایـن ب
 . از کارمندان خود را اخراج کرده است    ھزار تن ٣٠ مجموعا   

 
 
 


