
متن سخنرانی رضا شھابی عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون 
 ) اردیبھشت٢٢(ماه می ١٢عمومی کارفرانسھ درشھر دیژون فرانسھ کھ در

 

 درود ھای فراوان

 رفقا و دوستان

از ایران در جمع شما حاضر شده عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و . من رضا شھابی ھستم
ابتدا باید اعالم کنم کھ از اینکھ امروز در پنجاه دومین کنگره سندیکای شما شرکت می کنم افتخار می کنم و از . ام

 .طرف سندیکای خودمان برگزاری کنگره تان را بھ شما تبریک میگویم

جمع شما کھ دوستان من ھستید از نگرانی ام  در حالی کھ از حضور در جمع شما خوشحالم اما نمیتوانم در! رفقا
در این لحظھ و این روزھا من شدیدا نگران دوست و ھمکار سندیکاییم حسن سعیدی ھستم کھ چند روز پیش با . نگویم

من شدیدا نگران دیگر دوستان و کارگران و دانشجویایی ھستم کھ تنھا . ھم دستگیر شدیم اما او کماکان در زندان است
 .شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جھانی کارگر دستگیر شده اند بھ دلیل

 رفقا، 

یعنی . اعتراص و اعتصاب کارگری و حقوق بگیران اتفاق افتاده است ١٧٠٠سال پیش بنا بھ آمار رسمی در ایران 
ط کشور بیش از چھار و نیم اعتراص و اعتصاب در روز ؛ این اعتصابات در ھفت تپھ و اھواز و اراک و سایر نقا

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 
ان ھرگونھ اقدام کارگران برای تشکل یابی را مورد حملھ و سرکوب قرار کارگران قرار گرفتھ است ولی حاکمیت ایر

 .میدھد

ستدیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران بعنوان قدیمی ترین سندیکای موجود در این راه مبارزه ی جانانھ ی 
ابراھیم مددی و داود رضوی  از جملھ آقایان. را بھ پیش برده و اعضای ما ھزینھ ھای سنگین را برای آن پرداختھ اتد

آقایان حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی و خانم فرحناز شیری . ھر کدام بھ پنج سال زتدان محکوم شده اند
  .بیش از ده سال است بھ خاطر تشکیل ستدیکا و حق خواھی از  کار اخراج شده اند

در زتدان گذرانده ام و بیش از ده سال است کھ بھ علت من خودم بیش از شش سال از عمرم را در در بدترین شرایط 
شاید باور نکردنی بھ نظر برسد اما در ایران و ھمین چند روز قبل ما بھ . فعالیت سندیکایی از کار اخراج شده ام

نفر از دیگر کارگران و فرزتدان آنھا کھ  ٣٠خاطر برگزاری تجمع بزرگداشت روز اول ماه مھ بھ ھمراه بیش از 
االن نیز با تودیع . شجو بودند دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم و من تا پنج روز پیش در زندان بودمدان

ھمینطور الزم است اشاره کنم کھ دو تن از بازشداشت شدگان . میلیوتی آزاد و در کنار شما حاضر شده ام ٢٠٠کفالت 
ھای آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان نیز کماکان در در اعتراضات کارگران ھفت تپھ در جنوب ایران بھ نام 

 .شرایط اسف باری محبوس ھستند

ستدیکای شما . سندیکای شما نامی آشنا در جنبش کارگری و سندیکایی ایران است! دوستان و رفقای حاضر در کنگره 
شما در عرصھ ھمبستگی بین سندیکای . با دستاوردھای بزرگ کارگران و حقوق بگیران فرانسھ عجین شده است 

 .المللی نیز پیش قدم و موثر بوده است



کلکتیو سندیکاھای فرانسھ از جملھ س ژ ت زحمات زیادی را برای دفاع از فعاالن سندیکایی ایران از جملھ حمایت از 
مدلی برای  این کلکتیو و نحوه ھمکاری رفیقانھ آن با فعاالن سندیکایی ایران تبدیل بھ. خود من متحمل شده است

 ما بھ این ھمبستگی در سایر کشورھا احتیاج داریم. دیگران شده است

ما کارگران با جنگ افروزی ھای دولت ھای : در پایان صحبتم اشاره ای ھم بھ موضوعات جھانی و منطقھ ای کنم
ن وضعیت زندگی تھدید نظامی و تحریم جز خراب تر کرد. سرمایھ داری در جھان و مخصوصا در خاورمیانھ مخالفیم

ما کارگران بھ پشتیبانی ھیچ یک . ندارد... کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، افغانستان، سوریھ، لبنان، فلسطین و
 .از بلوک ھای سرمایھ داری توھم نداریم بلکھ بھ ھمبستگی کارگران و حقوق بگیران جھان احتیاج داریم

 در مبارزه شما نقشی مفید ایفا کندو نھایتا  آرزوی دارم کھ این کنگره و نتایجش 

 زنده باد ھمبستگی بین المللی طبقھ کارگر

 با تشکر از شما


