پشتيبانی و حمايت از" کميته دفاع از رضا شھابی"
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران با تمام قوا از کميته دفاع از رضا شھابی
حمايت کرده و خود را عضوی از اين کميته ميدانند.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران از بدو تشکيل به ھمبستگی با جنبش
کارگری ،رساترکردن صدای اعتراضات و اعتصابات کارگری ،فراخواندن کمپينھای
مبارزاتی برای آزادی کارگران زندانی  ...و در ارتباط مداوم با کارگران و سازمانھا و
نھادھای کارگری در سطح جھانی برای جلب حمايت جھانی کارگران فعاليت نموده است.
کمپين آزادی کارگران زندانی ،رضا شھابی ،علی نجاتی و ديگرکارگران زندانی تا
آزادی تمامی کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی در دستور روزانه نھادھای
ھمبستگی است و از ھيچ فعاليت و مبارزه ای برای رسيدن به اين ھدف دست نخواھند
کشيد.
رژيم ضد کارگر اسالمی سرمايه از ترس و وحشت خود ديوانه وار از ھر ابزاری عليه
کارگران و فعالين کارگری استفاده نموده تا آنان را از متشکل شدن ،از ايجاد تشکالت
کارگری به نيروی خود کارگران و از مبارزه برای يک زندگی انسانی باز دارد .خفقان،
سرکوب ،زندان ،شکنجه و اعدام ھم نميتواند طبقه ای که عزم خود را جزم کرده است که
در مقابل تمامی بی حقوقی ھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی به ايستد را به زانو در
آورد .مبارزه عليه اين جانيان سرمايه چه در درون و چه در بيرون زندان بی وقفه در
جريان است و تا نابودی کامل اين ديکتاتوريھای سرمايه داری ادامه خواھد داشت.
طبقه کارگر ساختن جامعه ای فارق از فقر ،بيکاری ،بی خانمانی ،ستم ،استثمار و
تبعيض و  ...را در دستور مبارزه خود دارد ،تا تمامی اقشار کارگر ،زحمتکش و تمامی
شھروندان بتوانند از يک زندگی به دور از مشقات اقتصادی ،سياسی و اجتماعی
برخوردار باشند.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران تمامی سازمانھا ،کانونھا ،گروھھا را
فراميخواند که به پشتيبانی از کميته دفاع از رضا شھابی بپيوندند و برای آزادی رضا
شھابی ،علی نجاتی و ديگر کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی با ھر توان و
امکاناتی که دارند بکوشند.
با توجه به اينکه اعتصاب غذای رضا شھابی ضربه جدی به سالمتی وزندگی اين مبارز
کارگری وارد ميکند ،ما نھادھای ھمبستگی باجنبش کارگری ايران  -خارج ازکشور،
ضمن قدردانی ازمبارزات ايشان ،تقاضا داريم که او اعتصاب غذايش را پايان دھد .

ما رژيم جمھوری اسالمی که رضا را دراين حالت وخيم جسمی و بدون ھيچگونه جرمی
 ،درزندان نگھداشته وازھرگونه درمان پزشکی محروم کرده است ،مسئول جان رضا
شھابی ميدانيم  .ما به رضا اطمينان ميدھيم که ھمچنان به مبارزه خود برای آزادی او و
تمامی کارگران زندانی ،باشدت بيشتر ادامه خواھيم داد.
به کمپين آزادی کارگران زندانی تا آزای کامل تمامی زندانيان سياسی بپيونديد!
دسامبر ٢٠١١

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
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