
  در شھر رن فرانسھچھل ونھمین کنگره کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسھ  متن سخنرانی رضا شھابی در
  

 
یکای ی از سندبھ نمایندگ .ت.د.اف.سکنگره کھ  درچھل ونھمین  دوستان و رفقا از این« 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومھ بھ ھمراه یکی از اعضای انجمن صنفی 
 .معلمان ایران درکنارشما ھستیم بسیارخوشحال میباشیم 

تشکر می کنیم کھ با تالش ھا  از کلکتیو سندیکاھای کارگری فرانسھ قدردانی و
ھمکارانم آقایان داود بعد از چند سال توانستند شرایط حضور من و وپیگیرھای مستمر

 .رضوی ولقمان ویسی را فراھم کنند

کارگری تحت تعقیب و آزار  ما فعالین سندیکایی و ھمانطور کھ مطلع ھستید درکشور
بھ زندان ھای طوالنی محکوم می شوند، خود من بعد از تحمل  گیرند و واذیت قرار می

 بھ جراحی گردن وزندان کھ منجر  دستگیری و صدمات ناشی از شش سال زندان و
روز طول  ۵٠زندان شد بعد از چھار بار اعتصاب غذای طوالنی کھ آخرین آن  کمرم در

 .کشید

با حمایت ھای داخلی وبین المللی و سندیکاھای جھان بویژه کلکتیو سندیکاھای فرانسوی 
کشور  متاسفانھ در. شرایط درمان و آزادیم بعد از شش سال میسر گردید  .ت.د.اف.سو 
سندیکای  بعلت برخوردھای پلیسی، امنیتی، قضایی با اعضای سندیکای شرکت واحد،ما 

باشند، ازطرف دیگر وجود  نیشکر ھفت تپھ، کانون صنفی معلمان،  بسیار تحت فشار می
شوراھای اسالمی کار فرمایشی یکی از موانع  خانھ کارگر و تشکالت وابستھ بھ دولت،

صنوف میباشند، نتیجھ  دیگر ی وحقوق بگیران واصلی تشکیل، تشکل ھای مستقل کارگر
گسترش  قدرت خرید پایین کارگران، عدم پرداخت بھ موقع حقوق، آن عدم امنیت شغلی،

روزافزون فقر و بیکاری گسترده خیلی عظیمی ازکارگران کولبر را در مرزھای 
 .د کردستان بھ دنبال داشتھ،  کھ روزانھ بھ کشتھ وزخمی شدن چندین تن می انجام

پاسخ مزدبگیران بھ این تعرضات برپایی اعتراضات واعتصابات بی شمار است کھ 
کامیون داران، کارگران معادن، راه آھن وغیره  نمونھ امروز آن اعتصاب رانندگان،

 .زندان است  متاسفانھ پاسخ این اعتراضات اخراج و است،

اتحادیھ ھای مستقل دربرابر این تعرضات وحمالت بھ جنبش مستقل کارگری، فعاالن 
آزاد  اتحادیھ ھای مستقل و رفقای متشکل در حمایت شما دوستان و نیازمند ھمکاری و

 .کشورھای مختلف ھستند

گسترده تر باشد توازن قوا درایران بھ نفع ما  ھرچھ این ھمکاری وحمایت مستقیم تر و
  ».الف ھستیم ما بھ تحریم ھا احتیاج نداریم و با آنھا مخ. بھتر تغییر خواھد کرد
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