
  در پاریس»ان ایرانرگشب ھمبستگی با کار«گزارش 

با » شب ھمبستگی « یک ٢٠١٧ دسامبر ٨ وائی با کارزار ھمبستگی با جنبش کارگری ایران، روز جمعھمآدر ھ
  .کارگران ایران در پاریس برگزار شد

خود را از ان دان ج کھ با مرگی مشکوک در زن ستار بھشتی ودر آغاز، پس از ادای احترام بھ خاطره شاھرخ زمانی
،  کھ قربانی حوادث کار شدند، مرتضی فرج نیا معدنچیان گلستان و یورت آزادشھر،، کارگران خاتون آباددست دادند

دمحم علی میرزائی و کلیھ کارگران قربانی خشونت جمھوری اسالمی، گزارش مختصری از وضعیت کارگران ایران و 
  . بھ پیام دو فعال  اتحادیھ ھای کارگری ایران گوش دادیمسپس. ھ شدائار فعالیت ھای گذشتھ و چشم انداز آینده

گر مبارز کھ بھ رغم بیماری در ھفتھ ھای گذشتھ زندانی شده بود، از طریق تلفن بھ شب ابتدا، محمود صالحی، کار
ن از مبارزات ژه کارگران جھاھمبستگی درود فرستاده و بھ اھمیت حمایت ھای فعاالن و سندیکاھای کارگری و بھ وی

،  فعالیت کارگرانا و نیز برخوردھای پلیسی بو پس از توضیح در مورد شرایط کنونی خودا. ان ایران اشاره کردرگکار
اتحادیھ ھای کارگری پاسخ داد و بر لزوم ادامھ وضعیت و  ی کارگرجنبشبھ پرسش ھای حاضران در مورد وضعیت 
دست شرکت کنندگان در این شب  «ر خاتمھ، محمود صالحی از دور د. ھمبستگی با جنبش کارگری ایران تاکید کرد

 و از کلیھ ایرانیانی کھ در کارزار گسترده پشتیبانی از مبارزات کارگران شرکت کرده اند، »ھمبستگی را فشرده
  .اری کردزسپاسگ

در بخشی از این . ت شدپیام سندیکای کارگران شرکت واحد بھ شب ھمبستگی با کارگران ایران در پاریس قرائآن گاه، 
ھمچنان کھ وضعیت آقای رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیکا در اطالعیھ ھای سندیکا شرح داده  «: مده استآپیام 

شھابی مرخصی پزشکی اش از سوی پزشکی قانونی . پرونده سازی ھا علیھ ایشان بسیار نگران کننده است. شده است
محکومیت زندان رضا در . با تودیع وثیقھ مدتی از حبس خود را در مرخصی بود دادستانی با موافقت وتایید شده بود 

 با تھدید و مرخصی پزشکی بھ پایان رسید اما دادستانی سند ملک وثیقھ گذار را پس نداد در خالل و ٩۴/٠۶/٢۴تاریخ 
بارھا از سوی نیروی . کندشھابی بھ بازگرداندن بھ زندان دائما تالش کرد تا فعالیت ھای سندیکایی ایشان را متوقف 

 و فعالیت ھایی کھ در دفاع از حقوق کارگران انجام می داد بازخواست ودر مورد احضار شد ودادستانی تھرانامنیتی 
 .»فعالیت ھای خود را متوقف نکند بھ بھانھ عدم تایید مرخصی اش دوباره زندانی اش میکننداگر  تھدید کردند کھ وی را

 اتحادیھ ھای ایران واعضای  فعاالن وشبختانھخ: گرامیدوستان  «: در خاتمھ دوستان سندیکای کارگران واحد نوشتھ اند
 کھ رضا شھابی در زندان بود در بسیاری از کشورھا، ازجملھ کشوری کھ شما در آنجا ھستید؛ زمانی. تنھا نیستند

مرخصی "فت کھ بی تردید در خروج او از زندان بھ عنوان فرانسھ، اعتراضات زیادی در پشتیانی از او صورت گر
وحقوق ھر چھ کارگران .  آن غافل نیستیماز اھمیت وا بھ این تالش ھا ارج می گذاریم م. بی تاثیر نبود" استعالجی

برای .  کشورھای مختلف در ھمبستگی با یکدیگر فعالیت بیشتری داشتھ باشند، متقابال ھمدیگر را تقویت میکنندبگیران
 بھ حقوق و دست کارفرماھا  و را در مقابل تعرضات دولت موضع ما وما این ھمبستگی بین المللی جایگاه خاصی داشتھ 

 نھ تنھا رضا شھابی در زندان زیر فشار شدید قرار دارد بلکھ ابراھیم مددی و داود امروز .کندآوردھای ما، تقویت می 
ما بھ این ھمبستگی  .وظیفھ ھمھ ماست کھ بھ یاری آنان برخیزیم. رندرضوی نیز در خطر دستگیری دوباره قرار دا

.  سندیکای ما از ھمھ تالشھا برای آزادی و دفاع از کارگران ایران قدردانی میکندبرای ھمین، واھمیت زیادی می دھیم 
  .»دست شما را بھ گرمی می فشاریم

او ابتدا از فعالیت ھای سندیکای شرکت ھفت . فتگو کرددر پایان، علی نجاتی از طریق  ارتباط تصویری با حاضران گ
ان در سراسر جھان و نیز ھمبستگی سندیکاھای کارگری کشورھای ررگ بھ تاثیر مبارزات حامیان کاھتپھ سخن گفت

ان ر از این حمایت ھای گسترده، تاکید کرد کھ این مبارزات نباید بھ دفاع از کارگاریگزمختلف پرداختھ و ضمن سپاس
انی و افشای سرکوب ھای کارگری بسنده کند و اھمیت دارد کھ با نگاھی گسترده تر بھ جنبش کارگری ایران نظر زند

آقای علی نجاتی  . او بر اھمیت ھمکاری و ھمسوئی مبارزات پشتیبانان جنبش کارگری ایران در خارج تاکید کرد. افکند
 و زندگیان نیشکر ھفت تپھ، شرایط فعالیت رگ کاریبھ چند پرسش حاضران در مورد مطالبات کارگران و سندیکا

ھائی سپاسگزاری کرد دست کارزارپاسخ داده و از برگزاری چنین ... ن مواجھ ھستند و آ، خطراتی کھ با انکارگر
  .حاضران را از دور فشرد

ترده تر از جنبش  و حمایت ھرچھ گسپشتیبانی، ھمبستگیشب ھمبستگی با مبارزات کارگران ایران با تاکید بھ ادامھ 
  .ی ایران پایان یافترکارگ

  )پاریس(اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران 

  فرانسھ ،ان ایران ررگگی سوسیالیستی با کا ھمبست

  )پاریس( انجمن دفاع از زندانیان یاسی و عقیدتی در ایران 

 جمعیت کردھای مقیم فرانسھ


