
 در دفاع از رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی

 در همبستگی با کارزارهای سراسری وبین المللی در دفاع از کارگران ایران

 

دّرٍ تبسٍ ای اس دطتگیزیِب ّكؼبرُب  ثَ كؼبالى اختوبیی ّرُجزاى تؼکلِبی هظتول کبرگزاى ّهؼلوبى آؿبس ػذٍ اطت. 

یْرع دّثبرٍ ی دّلت طزهبیَ داراى ّ ثبًذُبی حکْهتی ثَ طجوَ کبرگز، ُدْم ثَ خبى ّ ُظتی كزّدطتبى ّ سًبى، 

تؼزض ثَ کبرگزاى ثیکبر ّ کؼتبر کْلجزاى ّ دطتلزّػبى ّ دطتگیزی كؼبلیي خٌجغ کبرگزی، ثیبًگز ًبتْاًی ّ ثحزاى 

در رژین اطالهظیت. دطتگیزی رضب ػِبثی، اس اػضبی ُیئت هذیزٍ »طٌذیکبی کبرگزاى ػزکت ّاحذ اتْثْطزاًی 

تِزاى ّ حْهَ« ، دطتگیزی هحوْد ثِؼتی اس رُجزاى کبًْى هؼلوبى ایزاى ،حکن سًذاى هدذد ػلی ًدبًی اس رُجزاى 

َ ی ایي تِبخن طجوبتی ثَ طجوَ کبرگز اطت. دّلت رّحبًی در  طٌذیکبی ًیؼکز ُلت تپَ، ّدُِب ًوًَْ دیگز اس خول

دّر دّم ریبطت خوِْریغ ثب تؼذیذ حوالت ثَ خٌجغ کبرگزی ،تذّیي هزاردادُبی تبسٍ کبر ،هیخْاُذ ػزایظ تؼذیذ 

اطتثوبر ًیزّی کبر را كزاُن کٌذ.  اکٌْى دّلت رّحبًی درکٌبر دطتگبٍ هضبیی ّ ثیت رُجزی، آدهکؼبى، ػکٌدَ 

گزاى، ثبسخْیبى، پبطذاراى ّؿبرتگزاى ثب طزکْة لدبم گظیختَ هیخْاٌُذ ًبخی ًظبم ثبػٌذ. دّلتی درهبًذٍ اس  خلت 

طزهبیَ ّ پؼتیجبًی ّ ایدبد ثبساری اهي ثزای طزهبیَ، ایٌک یْرع ثَ طجوَ کبرگز ّ كؼبلیي ایي طجوَ راثَ طیبطت 

 .اصلی خْد ثزای کٌتزل ثحزاى تجذیل کزدٍ اطت. 

 

رژین خوِْری اطالهی در ػزایطی حولَ ثَ كؼبلیي خٌجغ کبرگزی را تؼذیذ کزدٍ اطت کَ طجوَ کبرگز ثَ صْرت 

خشیزٍ ُبی پزاکٌذٍ اهب پزػوبر، در ُز گْػَ اس ایزاى ثَ اػتزا ض ّ اػتصبة رّی آّردٍ اطت. ایي اػتزاضبت 

 طجوبتی راُی خش طزاطزی ػذى  ّ هتحذ ػذى ًذارًذ.. 

 

ٍ اًذ. ثب ػذت یبثی طزکْة ّ كؼبر، ثخؼی اس  کبرگزاى ّ كؼبلیي کبرگزی، آساد ػذٍ دّثبرٍ ثَ سًذاى كزا خْاًذٍ ػذ

ٍ اًذ. رضب ػِبثی یکی اس آًبى  سًذاًیبى طیبطی در سًذاى رخبئی ػِز ّ سًذاى ُبی دیگز دطت ثَ اػتصبة ؿذا سد

اطت. ثزای ػلی ًدبتی اس رُجزاى طٌذیکبی ًیؼکز ُلت تپَ، حکن سًذاى هدذد صبدر ػذٍ اطت.. داّّد رضْی ّ 

اثزاُین هذدی ّ دٍ ُب كؼبل اختوبػی ّ کبرگزی دارای پزًّذٍ ثبس ّ سیز تیؾ ثبسداػت  ُب ُظتٌذ. سیٌت خاللیبى ّ آتٌب 

دائوی، ًزگض هحوذی، گلزخ اثزاُیوی، طؼیذ هبطْری، آرع صبدهی، طؼیذ ػیزساد، لووبى ّ ساًیبر هزادی ّ دٍ ُب 

كؼبل اختوبػی در کبرسار اػتزاضی سًبى ّ دكبع اس حوْم کْدکبى اطیز ػذٍ در ػزایظ طختی ثَ اطبرت گزكتَ 

ٍ اًذ..  ػذ

 

رضب ػِبثی ثب اػتصبة ؿذای طْالًی اع در آطتبًَ هزگ اطت. کوک ُبی پشػکی ّ دارّیی ّ رطیذگی ثَ اّ 

ٍ اًذ. رژین ایزاى هصذ دارد تب رضب ػِبثی ّ  هوٌْع ػذٍ اطت ّ ایي کبرگز آگبٍ را در طلْل ثیي هزگ ّ سًذگی رُب کزد

دیگز اػتصبثیْى را ُوبًٌذ ػبُزخ سهبًی کبرگزی اًوالثی ّ دٍ ُب سًذاًی طیبطی خبًجبختَ در سًذاى را اس پبی در 

 آّرد..

 

اطوبػیل ػجذی آهْسگبر سًذاًی در ثٌذ ۰۵۱ سًذاى اّیي کَ در رّس ۰۱ اردیجِؼت ، )۰۱ آّریل ۷۱۰۲(، در 

اػتزاض ثَ صذّر احکبم اهٌیتی ثزای كؼبالى کبًْى ُبی صٌلی آهْسگبراى ّ کبرگزاى ّ ثب درخْاطت »خزّج رًّذ 

ٍ  خْد اس حبلت اهٌیتی ثَ ػبدی« اػتصبة ؿذا کزدٍ ثْد، ایٌک سیز كؼبر ػذیذی هزار دارد. هحظي  پیگیزی پزًّذ

ػوزاًی، آهْسگبر ثْػِزی، ثبر دیگز دطت ثَ اػتصبة ؿذا سدٍ اطت. چٌگیش هذم خیزی سًذاًی طیبطی اُل کبهیبراى 

پض اس 5 طبل سًذاى ّ ػکٌدَ، اس طْی دادگبٍ اًوالة طٌٌذج ثَ ریبطت هبضی ثبثبیی ثَ ۰۱ طبل حجض تؼشیزی 

هحکْم ػذٍ در سًذاى هظدذ طلیوبى، اس دّم هزداد دطت ثَ اػتصبة ؿذا سدٍ اطت. آتٌب دائوی كؼبل اختوبػی ّ دٍ ُب 

تي اس سًذاًیبى طیبطی ّ کبرگزی در سًذاى ُبی ایزاى در حبل اػتصبة ؿذا یب سیز ػذیذتزیي كؼبرُب هزار دارًذ. 

گشارع ػذٍ اطت کَ تب 4 طپتبهجز، یک ُلتَ هی گذرد کَ توبص ُبی تللٌی هطغ ػذٍ ّ اػتصبة ػذای سًذاًیبى 

طیبطی ثٌذ 053 آؿبس ػذٍ اطت. ػوبر سیبدی اس خبًْادٍ ُب در طبلي هالهبت سًذاى اّیي ّ ثیزّى سًذاى گزدآهذٍ اًذ. 



سًذاًیبى طیبطی در ػوبر طیذ ضیب ًجْی ، هدیذ دری ، ػلی پزّیش، کُْیبر گْدرسی، احوذ کزیوی ، خؼلز اهذاهی ، 

هحوذ رضب هحوذی )كزسًذ یکی اس اػذام ػذگبى دَُ ػصت کَ ثَ 11 طبل سًذاى هحکْم ػذٍ ّ هذت 6 طبل اطت 

ثذّى حتی یک رّس هزخصی در ثٌذ 053 سًذاًی اطت(، ػلی هلیحی، پْیب اثزاُیوی ّ... اس دیذار خبًْادٍ ُبی خْد 

 هوٌْع ػذٍ اًذ.

 

خبًْادٍ ُبی سًذاًیبى را تِذیذ کزدٍ اًذ کَ در صْرت اػتزاض، توبهی اػتصبة کٌٌذٍ ُب را اس سًذاى اّیي ثَ سًذاى 

گُْزدػت کزج هٌتول خْاٌُذ کزد. تجؼیذػلی اکجزثبؿبًی آهْسگبر آسادٍ ّ خلت هحوْد ثِؼتی لٌگزّدی ثزای گذراًذى 

چِبردٍ طبل حجض ثَ سًذاى ّ خؼلز ػظین سادٍ كؼبل کبرگزی، حکن تؼلیوی طَ طبل سًذاى ثزای طبُز هبدر سادٍ  ّ 

یکظبل تؼلیوی ثزای رضب هظلوی ُب در اداهَ ی طیبطت طزکْثی اطت کَ دّلت »تذثیز ّ اهیذ« طزهبیَ داراى هدزی 

 آى اطت.

 

گشارع ػذٍ اطت کَ اًجبػتي سًذاًیبى طیبطی در حبل اػتصبة ؿذا ثَ طلْل ُبی اًلزدای ثٌذ 043 اّیي، ثب ًوؼَ 

ثشرگ ًیب رئیض ثٌذ 053 صْرت گزكتَ اطت. ػوبری اس ًیزُّبی گبرد سًذاى کَ اس پبطذاراى ثٌذ طپبٍ ّ ثٌذ 032 

ثْدًذ در خلْی ثٌذ 053 صق کؼیذٍ تب در صْرت گظتزدٍ ػذى اػتزاضبت سًذاًیبى طیبطی ثٌذ 053 سًذاًیبى طیبطی 

را ثَ ثٌذ طپبٍ ّ یب ثٌذ 032 هٌتول کٌٌذ. طزکْة سًذاًیبى طیبطی ّ ثبسداػت کبرگزاى، ثب ُوبٌُگی ثبسخْیبى ّسارت 

اطالػبت ّ ثَ حکن ػجبص خؼلزی دّلت آثبدی دادطتبى تِزاى صْرت هی گیزد. دادطتبى تِزاى، دّلت آثبدی، صذاهت 

ًژاد رئیض سًذاى اّیي،اطالػبت سًذاى اّیي ّ هصطلی ثشرگ ًیب رئیض ثٌذ 053 کَ سًذاًیبى ثَ اّ ًبم خالد ثٌذ 053 

سًذاى اّیي لوت دادٍ اًذ اس خولَ هدزیبى دطتْرات ّلی كویَ،  طیذ ػلی خبهٌَ ای ثزای هِبر ّ کٌتزل خٌجغ کبرگزی 

 ّ اختوبػی ُزدم اّج گیزًذٍ ُظتٌذ.

درتِزاى، آکظیْى ُبی ُوجظتگی ثب سًذاًیبى درثٌذ در سًذاى رخبیی ػِز ثزگشار ػذ. ثَ دػْت طٌذیکبی کبرگزاى 

ػزکت ّحذت راًٌذگبى ثزخی اتْثْص ُب ثب رّػي کزدى چزاؽ ُبی خْد ّ کبُغ طزػت حزکت اتْثْص ُب ثب رضب 

ػِبثی اػالم ُوجظتگی کزدًذ ّ ُوچٌیي ثَ دػْت کوپیي دكبع اس اػصبثیْى سًذاى گُْزدػت ػذٍ ای اس كؼبلیي 

 اختوبػی ّ هذًی در ثزاثز سًذاى گُْزدػت تدوغ کزدٍ ّ ثب ایي سًذاًیبى اػالم ُوجظتگی کزدًذ.

ثیغ اس ۷۲۱ ًلز اس كؼبلیي طیبطی ّ اختوبػی کؼْر ثب اًتؼبر ثیبًیَ ای ضوي اػالم حوبیت اس سًذاًیبى اػتصبثی 

سًذاى گُْزدػت تبکیذ کزدٍ اًذ کَ ثب توبم تْاى در کٌبر آى ُب ایظتبدٍ اًذ. ایي ًبهَ را خوؼی اس كؼبالى طزػٌبص 

خٌجغ کبرگزی ّ حوْم ثؼز ّ كؼبلیي كزٌُگی اس خولَ: پزّیي هحوذی، ػبپْر احظبًی راد، خؼلز ػظین سادٍ، ػلی 

ًدبتی، ثٌِبم اثزاُین سادٍ، داّّد رضْی، هحوْد صبلحی، ُبلَ صلزسادٍ، كزیجزس رئیض داًب، هحوذ هبلدْ، ًظزیي 

 طتْدٍ، آرع صبدهی، گلزخ ایزایی، هحوْد ثِؼتی لٌگزّدی ّ هحوذ هلکی اهضب کزدٍ اًذ.

طجن آخزیي گشارػبت طؼیذ ػیزساد، رضب ػِبثی، طؼیذ پْرحیذر ّ هحوذ ًظزی ُوچٌبى در اػتصبة ُظتٌذ .ثٌبثز 

ٍ اًذ  َ ّیژٍ سًذاًیبى اػتصبثی کَ اکٌْى ثَ اػتصبة خْد خبتوَ داد گشارػبت اًتؼبر یبكتَ ًکتَ دای کَ ُوَ سًذاًیبى ث

َ  هزاتت ثذتز ػذٍ اطت  ثز آى تأکیذ داػتٌذ ایي ًکتَ ثْد کَ ًَ  تٌِب هطبلجبتؼبى پبطخی دریبكت ًکزدٍ کَ اّضبع ثٌذ ث

َ ُبیی ُن کَ ّارد ثٌذ هی ػذ اکٌْى هوٌْع ػذٍ ّ اهکبى خزیذ اس كزّػگبٍ ّخْد ًذارد. َ  طْری کَ هؼذّد رّسًبه  ث

سًذاًیبى اػتصبثی اس توبم اكزاد، ػخصیت ُب ّ كؼبالى کبرگزی، هؼلوبى، سًبى ّ داًؼدْیبى ّ ... کَ در ایي هذت آى ُب 

 را تٌِب ًگذاػتٌذ تؼکز ّ هذرداًی ًوْدًذ.

در ُویي حبل ،کبرسارُبی ثیي الوللی در دكبع اس کبرگزاى تْاًظتَ اًذ حوبیت طٌذیکبُبی كزاًظْی ّ طٌذیکبُبی 

طْئذی ،آلوبًی ّ ثزیتبًیبیی را خلت کٌٌذ. ایي اتحبدیَ ُب در ًبهَ ُبی خذاگبًَ ای ثَ هوبهبت حکْهت ایزاى خْاطتبر 

 آسادی كْری رضب ػِبثی ّ پبیبى دادى ثَ طزکْة ّ تؼویت كؼبلیي طٌذیکبیی ّ اتحبدیَ ای در ایزاى ػذًذ.

َ ای اسهبًْئل هکزّى، رییض خوِْری  پٌح طٌذیکبی کبرگزی كزاًظَ ثَ اتلبم طبسهبى ػلْ ثیي الولل ایي کؼْر در ًبه

 كزاًظَ خْاطتٌذ ثزای حلظ خبى رضب ػِبثی دخبلت کٌذ.



ارطبل ًبهَ ثَ رییض خوِْری كزاًظَ ثخؼی اس کبرساری اطت کَ »کلکتیْ«، هتؼکل اس ۵ طٌذیکبی کبرگزی كزاًظَ 

( ثَ اتلبم Solidaires( ّ طْلیذر )UNSA(، اًّظب )FSU(، اف.اص.یْ )CFDT(، ث.اف.د.ت )CGTث.ژ.ت )

ٍ اًذ.آًبى در ًبهَ  طبسهبى ػلْ ثیي الولل ثزای حوبیت اس رضب ػِبثی ّ طبیز كؼبالى کبرگزی ّ كزٌُگی ایزاى آؿبس کزد

ُبی خْد آّردٍ اًذ کَ رضب ػِبثی، كؼبل کبرگزی کَ اس ۰۱ هزداد در اػتصبة ؿذای اػتزاضی ثَ طز هی ثزد، ثب اكت 

ػذیذ كؼبر خْى، ثی حظی هْضؼی در ًبحیَ چپ ثذى، اختالل در کبرکزد دطتگبٍ گْارػی ّ ُویي طْر کبُغ ػذیذ 

ّسى رّ ثَ رّطت . اس طْی دیگز اطوبػیل ػجذی، ػضْ کبًْى صٌلی هؼلوبى ایزاى دطتگیز ػذٍ ّ سًذاًی اطت. 

َ اع دطتگیز ّ ثَ سًذاى هٌتول ػذٍ اطت. ػلی ًدبتی،  هحوْد ثِؼتی لٌگزّدی، رّس طَ ػٌجَ ۷۰ ػِزیْر در خبً

ػضْ ُیبت هذیزٍ طٌذیکبی ًیؼکز ُلت تپَ ُن اس طْی دادطزای اًذیوؼک ثزای گذراًذى ػغ هبٍ حجض ثَ سًذاى 

 احضبر ػذٍ اطت.

در ُویي حبل طبسهبى طزاطزی کبرگزاى طْئذ )ال.اّ(، طٌذیکبی کبرگزاى حول ّ ًول، اتحبدیَ كلش ّ اتحبدیَ کوًْبل 

طْئذ حکن خلت ّ سًذاى كؼبلیي اتحبدیَ ای هظتول ّ آساد در ایزاى را هحکْم کزدُْ خْاُبى آى آسادی ثی هیذ ّػزط 

رضب ػِبثی ّ ُوَ كؼبلیي اتحبدیَ ای اس سًذاًِبی خوِْری اطالهی، لـْ ُوَ احکبم ػلیَ كؼبلیي اتحبدیَ ای ، احتزام 

ّپبیجٌذی  رژین اطالهی ثَ هوبّلَ ُبی پبیَ ای طبسهبى خِبًی کبر ّپبیبى دادى ثَ ركتبرُبی ّحؼیبًَ ػلیَ كؼبلیي 

 اتحبدیَ ای ػذٍ اًذ.

ثی تزدیذ کبرسار ّ درخْاطت پؼتیجبًی اس کبرگزاى ّ هؼلوبى ، اسکْلجزاى اس سًبى  ّخصْصب  در دكبع اس خبى رضب 

ػِبثی ُب ّ آسادی سًذاًیبى طیبطی ایٌک در خِبى، پژّاک یبكتَ اطت. تالع ثزای ایدبد ّتوْیت  تؼکلِبی هظتول 

َ ُبی ُوجظتگی ثب خٌجغ کبرگزی، کبرگزاى سًذاًی، ّ توبهی سًذاًیبى طیبطی در اخل کؼْر  ُّوزاُی ثب  کویت

ّپؼتیجبًی كؼبالى ّتؼکلِبی چپ ّکبرگزی تجؼیذی ّ تالع ثزای خلت حوبیت ثیي الولی ایٌک، یک ضزّرت حیبتی 

َ ُبی ُوجظتگی در ثیزّى اس ایزاى ّ كزاخْاًذى  اطت. در ایي راطتب کبرسارُبی پؼتیجبًی در داخل ّ پیًْذ ػجک

پؼتیجبًی طجوَ کبرگز ثیي الوللی ّطزاطزی، اُزم كؼبری ثز حکْهت اطالهی ّ دطتگبٍ طزکْة رژین اطالهی اطت تب 

ایي صق هتحذ ّاًظبًی ثتْاًذ ایي رژین خٌبیتکبر ّتجِکبر را ثَ ػوت راًذ ّهجبرسٍ اختوبیی هزدهبى ایزاى را ثَ پیغ 

 راًذ.


