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  ٢٠١٧ اگست ١١
  "رضا شھابی"مجدد  دستگيری

 ! محکوم می کنيمًرا قويا ن کارگریفعاال  از

  
 !کارگران ايران و مردم آزاديخواه

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ، با  ،٩۶ ]اسد[ز ھفدھم و ھيجدھم مردادديروز و امرو

 اين سنديکا، به ۀت مديرأھي  ی  شناخته شده و از اعضاۀصدور دو اطالعيه ھمگان را مطلع نمود که رضا شھابی چھر

ی شھر فراخوانده  شده ئ، به زندان رجا ٩۶ ]اسد[مرداد ١٧ دليل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثيقه گذار، به تاريخ

 .است

بر ما آشکار است که فراخواندن رضا شھابی به مانند فراخواندن اسماعيل عبدی دبيرکل سابق و عضو ارشد کانون   

ن راستا تشديد اذيت و آزار کارگران ھفت تپه و يو در ھم فعال صنفی معلمان  و يا محسن عمرانی، صنفی معلمان ايران

ھم پيوسته ای از فشار و بازداشتن فعاالن ه  بۀ زنجير ھمه و ھمه  اخير،یدگاھی نمودن دھھا کارگر طی ھفته ھادا

  . احقاق حقوق خود و مانع تراشی در مقابل اقدام مستقل مبارزاتی كارگران است یت برايی و صنفی از فعالئسنديکا 

سال  چند یژه طيبه و الھای حکومت جمھوری اسالمیدر طول س ین كارگرفعاال  نمودن ی و زندانیريروند دستگ

وضعيت  به به اعتراض ت تشكالت مستقل كارگری،يط ممنوعيدر شرا ن كارگریفعاال. است  يافتهسرعت رياخ

ھر روز شاھد دھھا اعتراض و اعتصابات کارگری صنايع و کارخانجات مختلف . پا خاسته انده ب موجود نابرابر

وادار كردن كارگران به  برای سرمايه جمھوری اسالمی از ترس فراگير شدن اين حرکتھای کارگری ميرژ .ھستيم

ی اھر بھانه  چھره ھای كارگری را به نين و فداكارتري آنان، فعال تری مبارزاتۀين و درھم شكستن روحيسكوت و تمك

  .كشد بند می به
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را به شدت محکوم می  رضا شھابی دستگيری مجدد شور، خارج ک–ما نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران 

 ا، جنبشی را نمايندگی می کنند که حت  چون رضایئن كارگرنھادھای ھمبستگی بر اين امر واقف ھستند فعاال .کنيم

به  شھابی باز گرداندن رضا . آن ھا را متزلزل كندیتواند روحيۀ طبقات زندان ، شکنجه و سرکوب بيرحمانه، نمی

بر  وليت راؤاين مس و .ميش تالش نمائ ابرای آزادی ًتا متحدا   دھد ی عاجل را در مقابل ما قرار مۀفين وظيا زندان

 ما می گذارد که به ھر طريق ممکن از وی حمايت کنيم و صدای حق طلبی اين کارگر مبارز را که به خاطر ۀ ھمۀعھد

سر ه ی از عمر خود را در زندان بئی ھايش، سال ھائھم طبقه  خود و دفاع از حقوق و بھبود سطح معيشت و زندگی

تالش نمود در يک  بايد .است به سازمانھا و نھادھای کارگری جھان برسانيم و اکنون به زندان برگردانده شده برده

 خواھان آزادی فوری و بی قيد ًتمامی نھادھا و تشکلھای کارگری در سطح جھانی را فراخواند تا متحدا کمپين سراسری

  .کارگران دستگير شده گردند  رضا شھابی و ديگر و شرط

م  و خواھان آزادی ين کارگری و معلمان دربند صادر شده ھست كه عليه  ديگر فعاالین خواھان لغو احکاميما ھمچن 

  .بدون قيد و شرط آنھا می باشيم

 د گرددي آزاد بای، كارگر زندانیاسي سیزندان

   خارج کشور– در ايران نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری

  ٢٠١٧ست  اگ٠٩ برابر با ١٣٩۶ ]اسد[مرداد ١٨چھارشنبه 

   

  

 

 


