ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد درﭘﻧﺟﺎه دوﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﮐﻧﻔدراﺳﯾون
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎرﻓراﻧﺳﮫ درﺷﮭر دﯾژون ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﮫ در١٢ﻣﺎه ﻣﯽ )٢٢اردﯾﺑﮭﺷت(

درود ھﺎی ﻓراوان
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن
ﻣن رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ ھﺳﺗم .ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد ﺗﮭران و از اﯾران در ﺟﻣﻊ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺷده
ام .اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ از اﯾﻧﮑﮫ اﻣروز در ﭘﻧﺟﺎه دوﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧم اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم و از
طرف ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﺧودﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﮐﻧﮕره ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕوﯾم.
رﻓﻘﺎ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺣﺿور در ﺟﻣﻊ ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟم اﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧم در ﺟﻣﻊ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣن ھﺳﺗﯾد از ﻧﮕراﻧﯽ ام
ﻧﮕوﯾم .در اﯾن ﻟﺣظﮫ و اﯾن روزھﺎ ﻣن ﺷدﯾدا ﻧﮕران دوﺳت و ھﻣﮑﺎر ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯾم ﺣﺳن ﺳﻌﯾدی ھﺳﺗم ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺑﺎ
ھم دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﯾم اﻣﺎ او ﮐﻣﺎﮐﺎن در زﻧدان اﺳت .ﻣن ﺷدﯾدا ﻧﮕران دﯾﮕر دوﺳﺗﺎن و ﮐﺎرﮔران و داﻧﺷﺟوﯾﺎﯾﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷرﮐت در ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد.
رﻓﻘﺎ،
ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﻧﺎ ﺑﮫ آﻣﺎر رﺳﻣﯽ در اﯾران  ١٧٠٠اﻋﺗراص و اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔری و ﺣﻘوق ﺑﮕﯾران اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر و ﻧﯾم اﻋﺗراص و اﻋﺗﺻﺎب در روز ؛ اﯾن اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت در ھﻔت ﺗﭘﮫ و اھواز و اراک و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور
اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺳﺗرده ای در ﺳراﺳر اﯾران داﺷﺗﮫ و از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
ﺑرﺧوردار ﺷده ﺑود.
اﻣروزه ﻣﺳﺋﻠﮫ داﺷﺗن ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری در اﯾران ﺑﮫ اﻣری ﻓوری ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﭘﯾﺷروان
ﮐﺎرﮔران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾران ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﺗﺷﮑل ﯾﺎﺑﯽ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ و ﺳرﮐوب ﻗرار
ﻣﯾدھد.
ﺳﺗدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران ﺑﻌﻧوان ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣوﺟود در اﯾن راه ﻣﺑﺎرزه ی ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ی
را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده و اﻋﺿﺎی ﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن را ﺑرای آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺗد .از ﺟﻣﻠﮫ آﻗﺎﯾﺎن اﺑراھﯾم ﻣددی و داود رﺿوی
ھر ﮐدام ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل زﺗدان ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد .آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺳن ﺳﻌﯾدی ،ﻧﺎﺻر ﻣﺣرم زاده ،ﺣﺳﯾن ﮐرﯾﻣﯽ و ﺧﺎﻧم ﻓرﺣﻧﺎز ﺷﯾری
ﺑﯾش از ده ﺳﺎل اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺗدﯾﮑﺎ و ﺣﻖ ﺧواھﯽ از ﮐﺎر اﺧراج ﺷده اﻧد .
ﻣن ﺧودم ﺑﯾش از ﺷش ﺳﺎل از ﻋﻣرم را در در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط در زﺗدان ﮔذراﻧده ام و ﺑﯾش از ده ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ از ﮐﺎر اﺧراج ﺷده ام .ﺷﺎﯾد ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد اﻣﺎ در اﯾران و ھﻣﯾن ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺑرﮔزاری ﺗﺟﻣﻊ ﺑزرﮔداﺷت روز اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﯾش از  ٣٠ﻧﻔر از دﯾﮕر ﮐﺎرﮔران و ﻓرزﺗدان آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
داﻧﺷﺟو ﺑودﻧد دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم و ﻣن ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﭘﯾش در زﻧدان ﺑودم .اﻻن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗودﯾﻊ
ﮐﻔﺎﻟت  ٢٠٠ﻣﯾﻠﯾوﺗﯽ آزاد و در ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺷده ام .ھﻣﯾﻧطور ﻻزم اﺳت اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ دو ﺗن از ﺑﺎزﺷداﺷت ﺷدﮔﺎن
در اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔران ھﻔت ﺗﭘﮫ در ﺟﻧوب اﯾران ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی آﻗﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺧﺷﯽ و ﺧﺎﻧم ﺳﭘﯾده ﻗﻠﯾﺎن ﻧﯾز ﮐﻣﺎﮐﺎن در
ﺷراﯾط اﺳف ﺑﺎری ﻣﺣﺑوس ھﺳﺗﻧد.
دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﺣﺎﺿر در ﮐﻧﮕره ! ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎ ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻧﺎ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾران اﺳت .ﺳﺗدﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺑزرگ ﮐﺎرﮔران و ﺣﻘوق ﺑﮕﯾران ﻓراﻧﺳﮫ ﻋﺟﯾن ﺷده اﺳت  .ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎ در ﻋرﺻﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﭘﯾش ﻗدم و ﻣوﺛر ﺑوده اﺳت.

ﮐﻠﮑﺗﯾو ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ از ﺟﻣﻠﮫ س ژ ت زﺣﻣﺎت زﯾﺎدی را ﺑرای دﻓﺎع از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾران از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣﺎﯾت از
ﺧود ﻣن ﻣﺗﺣﻣل ﺷده اﺳت .اﯾن ﮐﻠﮑﺗﯾو و ﻧﺣوه ھﻣﮑﺎری رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ آن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾران ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣدﻟﯽ ﺑرای
دﯾﮕران ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم
در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺣﺑﺗم اﺷﺎره ای ھم ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﻧم :ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻓروزی ھﺎی دوﻟت ھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﮭﺎن و ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾم .ﺗﮭدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﺣرﯾم ﺟز ﺧراب ﺗر ﮐردن وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ
ﮐﺎرﮔران و زﺣﺗﻣﮑﺷﺎن اﯾران ،ﻋراق ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳورﯾﮫ ،ﻟﺑﻧﺎن ،ﻓﻠﺳطﯾن و ...ﻧدارد .ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ
از ﺑﻠوک ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوھم ﻧدارﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎرﮔران و ﺣﻘوق ﺑﮕﯾران ﺟﮭﺎن اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم.
و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ آرزوی دارم ﮐﮫ اﯾن ﮐﻧﮕره و ﻧﺗﺎﯾﺟش در ﻣﺑﺎرزه ﺷﻣﺎ ﻧﻘﺷﯽ ﻣﻔﯾد اﯾﻔﺎ ﮐﻧد
زﻧده ﺑﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از ﺷﻣﺎ

