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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اگست ١۶

  
  سياسی و اجتماعی راان زندانيۀرضا شھابی و ھم

 !با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنيم
  

 ۀت مديرأرانی تھران و حومه، رضا شھابی عضو ھيشرکت واحد اتوبوسبر اساس گزارش سنديکای کارگران 

سنديکای اين واحد، برای جلوگيری از ضبط ملک وثيقه گذار توسط دادستانی ھمراه با تعدادی از اعضای سنديکا و 

 و در ی شھر مراجعه کردئخانواده و دوستان ساعت شش و بيست دقيقه بعد از ظھر روز ھفدھم مرداد به زندان رجا

با وجود  ديگری از اين سنديکا آمده است؛ ۀدر اطالعي.  در زندان رجائی شھر زندانی شد]اسد[ مرداد١٨نھايت در روز 

طلب از مرخصی پزشکی اين کارگر حق شود دادستانی پنج ماهکه مرخصی پزشکی جزء ايام زندان محسوب میاين

عالوه بر اين در حين . قرار گرفته بود؛ غيبت محسوب کرده استقانونی  يد پزشکیأئزندانی را که پيش از اين مورد ت

است که بالفاصله پس از  سال ديگر محکوم به حبس کردهزندان با پرونده سازی مجدد، دادگاه شھابی را يک گذراندن

  . باشد در زندان١٨/١٠/٩٧ تاريخ و پنج ماه ديگر و تا  سالآيد و شھابی بايد يک در میءمحکوميت قبلی به اجرا

 ماه شکنجه ھای ١٩، توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد و پس از تحمل ١٣٨٩ ]جوزا[ خرداد٢٢رضا شھابی در 

 ۀ اوين، به شش سال حبس و پرداخت مبلغ ھفت ميليون و پانصد ھزار تومان جريم٢٠٩روحی و جسمی در انفرادی 

  . دادگاه انقالب محکوم گرديد١٥ ۀ سوی شعبيابی کارگران، ازنقدی و پنج سال محروميت از تالش برای تشکل

ھای طاقت فرسا از ناحيه یئچنين بازجوھای نيروھای امنيتی در ھنگام بازداشت و ھماين فعال کارگری، به دليل شکنجه

به ی با درمان وی در خارج از زندان مخالفت کردند تا اين که وی، ئوالن قضاؤھای جدی ديد اما مسگردن و کمر آسيب

 . ار در سه مرحله دست به اعتصاب غذا زد و به علت وخامت جسمانی به بيمارستان منتقل گرديداجب

يد أئ گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تۀ سنديکای کارگری؛ در دو مرحله از ناحيۀت مديرأاين عضو ھي

 .پزشکی قانونی و برای طی مراحل درمانی، مرخصی پزشکی گرفت

 اين اقدام را محکوم و خواستار آزادی بدون قيد و شرط رضا شھابی و تمامی کارگران ،ن شرکت واحدسنديکای کارگرا

 ۵د رضوی دو عضو ديگر سنديکای واحد که ھر کدام وو معلمان دربند و لغو احکام زندان برای ابراھيم مددی و داو

  .سال حکم دارند، شده است
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ی ئ در حال افزايش است، برای شاھپور احسانی راد حکم قرون وسطان کارگری مدامدر چنين شرايطی فشار بر فعاال

وضعيت ناگواری به در شالق صادر شده است، معلمان زندانی؛ محسن عمرانی، اسماعيل عبدی که در زندان ھستند 

ھا محمود سر می برند، محمود بھشتی لنگرودی ھم ھر لحظه ممکن است که به زندان بازگردانده شود، عالوه بر اين

 .صالحی، طاھر قادرزاده، رضا مسلمی و چند نفر ديگر ھم احکام زندان را در پرونده خود دارند

ن ھا و گروه ھای کارگری، خواھان آزادی بدون قيد و شرط و فوری فعاالکنندگان اين بيانيه، ھمانند سازمانما امضاء

ی اين ئتحقق نھا. ن و زندانيان سياسی و اجتماعی ھستيمکارگری، معلمان زندانی و توقف احکام ضد انسانی عليه فعاال

جو طلب، عدالت نيروھای آزاديخواه، برابریۀ جنبش کارگری و متحدان آن و ھمۀاقدام سياسی و اجتماعی، تنھا از عھد

سور، به سرکوب و سان: کيد کنند کهأآيد تا متحدانه و يک صدا عليه حکومت اسالمی، تو ضد تبعيض و استثمار برمی

زندان و اعدام، فقر و فالکت و استثمار پايان دھيد، ما دنيای آزاد و برابر را برای ھمگان آرزومنديم و در راستای تحقق 

  !کنيموقفه پيکار میمان تالش و بیاين آرزوھای
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