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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٣٠
  

  خوشبختانه رضا شھابی
 ! پايان داد اما مبارزه ادامه داردً به اعتصاب غذای خود موقتا

  

چون که اعتصاب غذا . ای است ھابی، ھرچند موقت خبر خوشحال کنندهخبر پايان يافتن اعتصاب غذای رضا ش 

کش، بسيار ھم خوشحال  عوارض جسمی و روحی زيادی دارد و حکومت اسالمی ھم به مثابه يک حکومت جانی و آدم

البات اما در عين حال، ھنوز مط. شود که زندانيان سياسی در اثر اعتصاب غذا و بيماری جان خود را از دست بدھند می

ھای مختلف  در عين حال، زندانيانی که در زندان. بر حق و عادالنه رضا و ديگر زندانيان اعتصابی، متحقق نشده است

ھای جدی  برند در اين مدت اعتصاب، آسيب سر می ايران، دست به اعتصاب غذا زده بودند و يا ھنوز در اعتصاب به

ست  رو، ضروری از اين. جل به درمان پزشکی در خارج از زندان دارندھا نياز عا اند بنابراين، آن جسمی و روحی ديده

  !ھا پافشاری و تالش کنيم چنان بايد برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط آن که ما بايد در داخل و خارج کشور، ھم

چون  ران ھمھای شھرھای مختلف اي شھر و زندان به عالوه اين که، اعتصاب غذای زندانيان ديگر در زندان رجائی

  .ادامه دارد... اعتصاب غذای سھيل عربی در اوين و ارژنگ داوودی در زندان زابل و

، انور خضری، ١٣٩٦ مھر ٦، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، »ھرانا«گزارش خبرگزاری  بنا به

ان رجائی شھر کرج، سھيل خسرو بشارت و کامران شيخه در زندان اروميه، محمد نظری و حمزه درويش در زند

عربی در زندان اوين و ارژنگ داودی در زندان زابل با طول مدت متفاوتی به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه 

    .دھند می
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 شھريورماه در ٢٩زندان اروميه از روز سه زندانی سنی مذھب در  شيخه کامران و بشارت خسرو خضری، انور

زندان اروميه دست به اعتصاب » روان درمانی«داری آنان در بند  اعتراض به عدم اجرای اصل تفکيک جرايم و نگه

 .اند غذا زده

روان «حال از روز گذشته مجددا به ھمان بند  اين سه زندانی مدت چند روز را در سلول انفرادی به سر بردند با اين

اين سه زندانی برای برگزاری دادگاه از زندان . دھند منتقل شدند و کماکان به اعتصاب خود ادامه می» مانیدر

 .اند شھر کرج به زندان اروميه منتقل شده ئیرجا

  

 مردادماه با مشارکت در ٨ شھر کرج با وجود بيماری از یئدر زندان رجا ، ديگر زندانی سياسی است کهنظری محمد

اعتصاب جمعی زندانيان سياسی اين زندان اعتراض خود را آغاز کرده ولی با وجود پايان يافتن اعتصاب جمعی کماکان 

برد و وضعيت  او که در بيست و چھارمين سال حبس خود به سر می. دھد صورت فردی ادامه می به اعتصاب خود به

 او از زندان ئیدر پرونده خود است که منجر به رھا) تجميع احکام( ١٣۴متی نامناسبی دارد خواستار اعمال ماده سال

  .شود می

  
ھفته گذشته برای مدت  برد  شھر که از بيماری قلبی و آرتروز گردن رنج میئیمحمد نظری، زندانی سياسی زندان رجا

بازگشت مصرف ھرگونه مواد کمکی مانند قند يا نمک را حذف کرده و با چند روز ب ھسلول انفرادی منتقل و از زمان 

 نظری در حال حاضر شصت و يکمين روز از اعتصاب غذای خود را .دھد صرف محدود آب به اين اعتصاب ادامه می

 .کند سپری می

 رسيدگی به ين مبنی برمسؤول شھريورماه با وعده ١۶زندانی سنی مذھب که در  در ھمين زندان حمزه درويش،

 روز اعتصاب غذا پايان داده بود تنھا پس از چھار روز با مشاھده خلف وعده ٢٨مشکالت حقوقی و شرايطش به 

 .ين دست به اعتصاب غذا زدمسؤول

 
  .کند وی اکنون ھفدھمين روز اعتصاب غذای خود را با ضعف جسمانی و افت فشار خون سپری می

ن زندان تاکنون مسؤوال. در شکل ثبت فشار خون و وزن او خالصه شده استرسيدگی بھداری زندان به اين زندانی 

 .اند  با اين زندانی برای بررسی مشکالتش نداشتهئیھيچ واکنش يا گفتگو
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 زندان اوين از دوم شھريور ماه، اعتصاب غذای ٧ اندرزگاه ٢سالن  سھيل عربی، ديگر زندانی اعتصابی است که در

  . است و تا امروز به اين اعتصاب ادامه داده استاعتراضی خود را آغاز کرده

وزن سھيل در «: باره توضيح داد يک منبع مطلع از آخرين وضعيت اين زندانی در گفتگو با گزارشگر ھرانا در اين

 کيلو گرم ۶٧ کيلوگرم بود که بر اساس اخرين ثبت صورت گرفته در بھداری وزنش به ٨۴زمان آغاز اعتصاب غذا 

 ».است  ٨رده و فشارش روی کاھش پيدا ک

  
در اعتراض به آزار و اذيت خانواده خود توسط سپاه پاسداران و با خواست توقف اين روند و تبرئه خود و  سھيل

 .ھمسرش دست به اعتصاب غذا زده است

م کند از سو ارژنگ داوودی، ديگر زندانی عقيدتی که ايام محکوميت در تبعيد خود را در زندان زابل سپری می

  .شھر کرج دست به اعتصاب زده است ئیشھريورماه در حمايت از زندانيان اعتصابی زندان رجا

شھر کرج به اعتصاب جمعی خود به  ئیکه زندانيان رجا با گذشت سی و چھار روز از آغاز اعتصاب غذا در عين اين

ضوع در حالی که در بيمارستان بستری است دليل عدم اطالع از مو اند اين زندانی در تبعيد احتماال به تازگی پايان داده

 .دھد به اعتصاب خود ادامه می

 شھريورماه سال جاری، زندانی سياسی ارژنگ داوودی در زندان زابل به دليل مشکالت جسمی از جمله ٣١شنبه  يک

  . ناپايدار فشار و قند خون به بيمارستان اميرالمومنين اين شھر منتقل شدتغيير

 
برده در بيمارستان مذکور تا اطالع   مشخص نيست به ھمين دليل، به دستور پزشکان نامگ داوودیارژنعلت بيماری 

  .ثانونی بستری خواھد ماند تا آزمايشات الزم از او گرفته شود

نيا  حکم قطعی حبس و جريمه نقدی سه نويسنده و فعال مدنی شھر گرگان؛ روزبه گيالسيان، نيما صفار و الھه سروش

  . ميليون تومان جريمه نقدی صادر شد٨ روز و ٨٠تجديدنظر گلستان، به ترتيب يک سال، در دادگاه 
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نيا در منزل مسکونی   به ھمراه ھمسرش الھه سروش،١٣٩۴ آذر ماه ٢٣گر در  روزبه گيالسيان، نويسنده و پژوھش

 به زندان ئیدوران بازجو روز را در بازداشت اطالعات سپاه نينوای گرگان بودند، بعد از طی ١۵خود دستگير و 

اتھام گيالسيان تشکيل شبه جمعيت پاتوق گرگان به قصد اقدام . شوند اميرآباد گرگان منتقل شده و با قيد وثيقه آزاد می

هللا   به قضاوت حجت١در دادگاه انقالب گرگان شعبه . بوده است... عليه امنيت کشور، نشر اکاذيب در فضای مجازی و 

 سال زندان و با يک ۵گيالسيان به .  نفر ديگر از اعضای پاتوق محاکمه شدند١٨لسه، به ھمراه قربانی طی چندين ج

درجه تخفيف به دو سال، نيما صفار به دو سال و با يک درجه تخفيف به يک سال، الھه سروش نيا به يک سال و با يک 

به گيالسيان به شش ماه حبس تعليقی به چنين در دادگاه ديگری روز ھم. درجه تخفيف به شش ماه زندان محکوم شدند

   .خاطر نشر اکاذيب محکوم شد

 روز و الھه سروش نيا ٨٠در شھريورماه امسال طی حکم دادگاه تجديدنظر روزبه گيالسيان به يک سال، نيما صفار به 

  . ميليون جزای نقدی محکوم شدند٨به 

ی دانشگاه تبريز و دانشگاه علم و صنعت  آموخته شده و دانش و فعال مدنی شناخته  نيا، ھنرمند و نويسنده چپ الھه سروش

  .تھران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است

از وی . گر آثار فلسفی است  و پژوھش التحصيل فلسفه علم دانشگاه صنعتی شريف و نويسنده چپ روزبه گيالسيان، فارغ

فيلسوف «، »ھای عاشقانه فال«، » انقالب جزوه«، »ه بھمنانسان ما«، »فلسفه در خيابان«ھای متعددی از جمله  کتاب

ھای وی از جمله انسان ماه  اغلب کتاب.  است منتشر شده» نابھنگام«و » کتاب مضاعف«، »اکنون دانشگاه«، »کوچولو

 پس ،) عليه وضعيتئیجو مبانی يک ستيزه( و نابھنگام)  تا امروزه۵٧ھای تربيتی از انقالب  جستاری در سياست( بھمن

صورت مستقل و  از سه سال بررسی توسط دولت روحانی، موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به

  .اند اينترنتی انتشار يافته

 مھر ماه، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوين بر اساس قرار قبلی برای عمل جراحی صفرا به ٣روز 

ن زندان قصد بستن دستبند و پابند به اين زندانی مسؤوالبا وجود توافقات قبلی . تقل شدبيمارستان امام خمينی تھران من

خودداری خانم دائمی که روی تخت جراحی بود از بستن دستبند و پابند . رو شدند بيمار را داشتند که با ممانعت او روبه

  .باعث لغو عمل جراحی و با گرداندن او به زندان شد

ھا کارشکنی بھداری زندان اوين، آتنا دائمی اجازه اعزام به بيمارستان به ھدف  ھرانا، پس از مدتگزارش خبرگزاری  به

 .جراحی و برداشتن کيسه صفرا را دريافت کرد

دائمی برای جراحی کيسه صفرا امروز صبح در بيمارستان امام خمينی تھران نوبت جراحی داشت که بر ھمين اين 

 .اعزام شداساس از زندان به بيمارستان 

اکنون آتنا دائمی در حالی که به گفته پزشک به تعويق افتادن عمل جراحی صفرا موجب پيشرفت بيماری ميشود در 

 بر حقوق انسانی و قانونی خود پافشاری می کند و از ئیاو از سو. زندان اوين در وضعيت نامشخصی به سر می برد

ت بھداری اوين موجب تعويق رسيدگی پزشکی به اين زندانی شده سوی ديگر رئيس زندان که پيش از اين نيز با دخال

  .بود حاضر به پذيرش مطالبات انسانی اين فعال حقوق بشر دربند نيست

 شمار کل محکومان زن رو به ٨٠ تا سال ٦٠دھد که از سال   نشان می١٣٨٠ تا ١٣٦٠آمار زندانيان کشور از سال 

چنان رو به افزايش   رسيده و ھم١٣٧٩ نفر در سال ٥٩٦٩٤٩ به ١٣٦٠  نفر در سال١٤٥٠١١افزايش بوده است و از 

ھای دھه  در سال.  برابر شده است٤ درصد افزايش بيش از ٣١٢است؛ در دوره آماری يادشده زندانيان زن با حدود 
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سد که ر  می٤٤٦١٢١ به ٧٠اين ميانگين در دھه .  نفر بوده است١٩٨١٠١، ميانگين تعداد محکومان به زندان ١٣٦٠

  . است٦٠ در مقايسه با دھه ٧٠ برابری زندانيان در طول دھه ٣/٢حاکی از افزايش 

دھد که ايران از نظر نسبت زندانيان و زندانيان زن به کل جمعيت، در بين  مقايسه با آمارھای جھانی نشان می

ت، اما از نظر نسبت جنسی ھا باالس  است که زندانيان زن و در نتيجه جرم زنان نسبت به جمعيت در آنئیکشورھا

  .تر است و در بين کشورھای در حال توسعه قرار دارد نئيزندانيان، نسبت زندانيان زن ايران از ميانگين جھانی پا

  
ھا و زندانيان توسط مقامات و  رو، گاھی آمارھای مختلف از زندان ھا در ايران، ھميشه مخفی است از اين آمار زندان

  .ھا مخفی ھستند توان گفت آمار دقيق زندان در واقع می. گردد که بسيار متناقض ھستند میين حکومت ارائه مسؤول

 ھزار نفر دو فرزند ٩ درصد زندانيان متاھل ھستند و بيش از ۶۴«: ھا گفته است س سازمان زندانئياصغر جھانگير، ر

  ». سال اول ازدواج ھستند١٠ سال و در ۴٠ درصد زندانيان از نظر سنی زير ٧٠چنين  ھم. تر دارند و بيش

از نظر مديريتی و ساختاری «: کند اصغر جھانگير درباره مشکالت و تبعات ناشی از زندانی شدن افراد، چنين اقرار می

ترين ميزان زندانيان کسانی ھستند که با شکايت  امروز بيش... ھا با مشکالت متعدد مواجه ھستيم و فرآيندی در زندان

ھا و  افراد بر سليقه. طور شايسته فعاليت کند ھای مختلف نتوانسته به يعنی پيشگيری در حوزه. ندافراد وارد زندان شد

دھند و در نھايت تعدادی از زندانيان در نھايت با  ھای مختلفی را روزانه تشکيل می درک خودشان از قانون، پرونده

 ».شوند برائت آزاد می

ھا  بار ھم از شلوغی زندان نيھا ا س زندانئي، ر١٣٩٦ خرداد ٣ھارشنبه بنا به گزارش روزنامه ھمشھری چاپ تھران، چ

 نفر ٨٥٥٧ت، يون جمعيلي م٣٧ با ٥٨سال «: ح داديطور توض نيھای كشور را ا ت زندانيش جمعيات افزايگفت و جزئ

ون يلي م٧٨  با٩٥ھا بودند و سال   نفر در زندان٥٩٠ ھزار و ٣٤ت، يون جمعيلي م٤٠ با ١٣٦٠سال . ميزندانی داشت

 تا ٦٤ت كشور از سال ين است كه اگرچه جمعيدھنده ا ن موضوع نشانيا. ھا بودند  ھزار نفر در زندان٢٢٣ت، يجمع

ان يت زندانيھا جمع ن ساليعنی در طول اي درصد رشد داشته است؛ ٣٣٣ان يافته اما آمار زندانيش ي درصد افزا٦٦، ٩٥

  ». برابری مواجه بوده است٥با رشد 

  
 ھزار نفر اعالم ٨٨ھای كشور را حدود  ت زندانيه ظرفئيك منبع مطلع در قوه قضايبه گزارش روزنامه ھمشھری، بنا 

ب، ين ترتيبه ا. مي ھزار زندانی در كشور دار٢٢٥طور رسمی اعالم كرده  ه و بهئيطور كه قوه قضا آن. كرده است

  .  برابر مھمان دارند٣ك يران تا نزديھای ا زندان
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ان در يت زندانيجمع«: ن موضوع گرفت و گفتيران از نظر زندانی را شاھد ايگاه ايھا، بعد ھم جا ان زندانس سازمئير

 ھزار نفر ١٠٠ نفر به ازای ھر ٢٨٣ران ين رقم در اي نفر است، اما ا١٦٨ و در جھان ١٧٤ا ي ھزار نفر در آس١٠٠ھر 

  ».ميكم ھستيا ششم و در جھان چھل و يد، در آسران در رتبه دوم قرار دارين كشورھای اسالمی ھم ايدر ب. است

: داری مطرح كرده و گفته است ه با تفاوت معنیئيس قوه قضائياری، معاون ريد شھرياالسالم حم ن آمار را البته حجتيا

 در جھان ٤١ا و ي در آس٦عنی ھمان رتبه يتر  حتی اگر فرض را با عدد كم» .مياز نظر تعداد زندانی، ھشتم جھان ھست«

 . باره نگران بود نيد در ايچنان با كند و ھم  نمیتغييرزی يم، باز ھم چيبدان

ھا بسيار باالست و  انگاری در آن ران است كه جرمين حکومت اسالمی اينه، قوانين زمين مسائل در ايتر  از مھمیكي

  ...دانند و ه میين تنبيبھترچنان زندان را  اری از قضات، ھميبس. اند نی كردهيب شي زندان پئین خطايتر برای كوچك

توانند وارد زندان نشوند ھم  ای كه می ای است كه عده گونه  حکومت اسالمی بهئیت دستگاه قضاين، وضعيعالوه بر ا

  .شوند ھا می وارد زندان

آنان عالوه بر . ای يافته است سابقه با اين وجود، طبق گزارشات مختلف، احضار و بازداشت فعاالن اجتماعی گسترش بی

اند، مجددا تحت فشار قرار  رند، فعاالنی که برخی از آنان بارھا دستگير شدهئيسر م که با اتھامات امنيتی در زندان به

ن حکومت اسالمی، که در برابر موج اعتراضات کارگران، معلمان، مسؤوالظاھرا . شوند گرفته و بازداشت می

 ئیرند، قصد دارند با دستگيری فعاالن اجتماعی از آنان انتقامجوپرستاران و بازنشستگان جز وعده و وعيد پاسخی ندا

  . کنند

در ھمين روز دادستانی با . ، در محل کارش در سنندج دستگير شد١٣٩٦ مھر ۴شنبه  سه نيا فعال کارگری، مظفر صالح

 روز خود را به ١٠ زاده، اين فعال کارگری را زير فشار گذاشت تا طی گذار جعفر عظيم ای به وثيقه ارسال ابالغيه

  . دادستانی معرفی کند

  . بازداشت شد تھران» شھيد مقدس«دادسرای   شھريور به ھمين روش در کردستان احضار و در٢٧مختار اسدی، 

  . ای در دست نيست از محمود بھشتی لنگرودی که به ھمين شيوه بازداشت شده خبر تازه

بھشتی و عبدی ھر دو فعال کانون صنفی . برد سر می  زندان به مرداد بازداشت شد و ھم اکنون در۵اسماعيل عبدی 

  . گوی اين تشکل است معلمان ھستند و محمود بھشتی لنگرودی سخن

 شھريور حکم جلب او را صادر ٢تپه، که دادگاه انقالب انديمشک  علی نجاتی عضو ھيات مديره سنديکای نيشکر ھفت

 شھريور در تجمع حمايت از زندانيان ٢٢ن نقاش استان البرز که کرده است، و واله زمانی عضو سنديکای کارگرا

   .ظھر بازداشت شد ئیاعتصابی رجا

 مھر ماه، سه شھروند اين شھر را در محل کار خود بازداشت و به نقطه ٤نيروھای امنيتی در شھر سنندج روز 

  .نامعلومی منتقل کردند
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 پيمان منبری و محمد منبری ھويت سه شھروند سنندجی است که سعيدپور،) موسلم( گزارش خبرگزاری ھرانا، مسلم به

 مھرماه در محل کار خود واقع در محله نايسر سنندج توسط نيروھای لباس شخصی بازداشت و به ۴روز گذشته مورخ 

 .نقطه نامعلومی منتقل شدند

  .اند امعلومی بازداشت شدهروستاھای تنگيسر و نير از توابع سنندج ھستند به داليل ن اين سه تن که از اھالی

ھای آنان نيز تاکنون به نتيجه  شدگان پس از بازداشت اطالعی در دست نيست و پيگيری خانواده از سرنوشت بازداشت

 .مشخصی منتھی نشده است

فشار  به شيوه ابداعی اعمال ئیدستگاه قضا.  از فعاالن سياسی و اجتماعی با آزار اطرافيان آنان ھمراه استئیجو انتقام

گذاران فعاالن اجتماعی نه  وثيقه. کند گذاران نزديکان، دوستان يا آشنايان اين فعاالن را ھم در مجازات سھيم می بر وثيقه

خواران و  ھای چند ده ميليونی ھستند، نه تاجران با سودھای چند ميلياردی، و نه رشوه مديرانی با حقوق

 .گذاران ھمانند خود اين فعاالن يا کارگرند يا معلم و يا از اقشار مشابه وثيقه. کنندگان از اموال عمومی استفاده  سوء

مدير دفتر «زاده صادر شده، امضای  گذار جعفر عظيم  مھر خطاب به تھمينه خسروی وثيقه۴ ای که روز  برگه احضاريه

  .را دارد» دايره نظارت بر متھمان و محکومان امنيتی و اقتصادی دادسرای تھران

  .برند سر می ھا قبل در زندان به شوند که از مدت گان به جمع فعاالن اجتماعی افزوده میدستگير شد

ی و تأمينھا و اقدامات  س سازمان زندانئير. ھای زندانيان سياسی و اجتماعی بسيار باالست واقعا فشار بر روی خانواده

از سوی اين سازمان خبر داد که خواستار  ٩۵ ھزار نفر از ھمسران زندانيان در سال ١٠ ئیتربيتی ايران از شناسا

  .طالق بودند

جشن حمايت «، اصغر جھانگير اين اظھارات را در نوزدھمين ١٣٩٦ خرداد ١١شنبه  گزارش نسم آنالين، روز پنج به

  . بيان کرد» از خانواده زندانيان

ا زير شکنجه و اعدام قرار داده، ھ ھايش را ممل از زندانيان کرده، آن جالب است که حکومت اسالمی ايران، زندانيان

جشن «ھا را به عناوين مختلف، زير فشارھای عديده امنيتی، مالی و غيره قرار داده و در عين حال  ھای آن خانواده

  !کند برگزار می» حمايت از خانواده زندانيان

 نفر ٧٠٠ار داشتند، بيش از  نفر از فرزندان افراد زندانی در معرض اعتياد قر٢۵٠٠، ٩۵چنين گفت که در سال  وی ھم

 خانواده زندانی نيز دارای مشکالت خاص مانند ٨٢۵ديگر از فرزندان اين افراد ترک تحصيل کرده بودند و 

  .زمان والدين بودند ھای خاص، فرار از منزل فرزندان و زندانی شدن ھم بيماری

***  

اند و شاھد فضای آلوده آن بودند و يا به  بزرگ شدهھا  در حال حاضر کم نيستند کودکانی که با مادران خود در زندان

  . شان آسيب ديده است اند که باز ھم کودکی والدين زندانيان واگذار شده

ھا ھمراه مادر  اند و يا سال ھا در زندان متولد شده چرا که برخی از آن. شوند ناميده می» فرزند زندان«برخی کودکان 

اند که نبود يک فضای مناسب برای کودکانی که مادران  وانشناسان کودک، بر اين عقيدهای از ر عده. اند شان بوده زندانی

: گويند ھا می آن. دھد  قرار میتأثير گذار است و آينده اين افراد را تحت تأثيرھا  زندانی دارند بسيار در روح و روان آن

  .شود حيط برای کودکان احساس میکم خالء وجود يک مھدکودک در زندان زنان در شرايط نامناسب اين م دست

دھند، خلق و خوی را از ھمان محيطی که  ھای پزشکی و بھداشتی، مادرانی که به نوزادان خود شير می براساس يافته

 اين فضا سرشار از .کنند، دريافت کرده که اين محيط در زندان يک محيط امنيتی و خشونتی است در آن زندگی می

با توجه به شرايط . شود رای نوزاد و کودک يک معضل و خطر بزرگی محسوب میاضطراب و استرس است که ب
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شوند، در جامعه  ھمين افراد وقتی بزرگ می. شود ھا، امنيت روانی حاکم بر مادران به نوزاد می سخت و امنيتی زندان

دھند و و  خود نشان میھا نھادينه شده، احتماال رفتارھای ناھنجاری از  ھای روحی و روانی بدی در آن چون زمينه

  .شان به جامعه، بدبينانه و سياه است نگاه

کشوری مانند ايران، . کند چنين تنھا حکومتی در جھان است که حتی کودکان را نيز اعدام می حکومت اسالمی ايران، ھم

نگين و تعليمات ھای س  که اعدام در آن به عنوان اشد مجازات در نظر گرفته شده است، مجازاتئیبا وجود سيستم قضا

اما نکته مھم در اين ميان، . ھای رسمی، ميزان جرائم بسيار باالست اخالقی و دينی در دستگاه آموزشی و رسانه

  .کودکانی ھستند که عضوی از خانواده ھستند يا به نحوی بخشی از زندگی آنان با زندان ارتباط مستقيم دارد

 سالگی ١٨دارد تا  د حکومت اسالمی، اين نوجوانان را در زندان نگه میانيا نوجوانانی که به داليل مختلف قتل کرده

بنابراين، اعدام او نه تنھا فرد به قتل . پزشک دارند در حالی که اين نوجوان نياز به درمان و روان. ھا را اعدام کند آن

نواده مقتول، جوانی را که کند، بلکه حکومت اسالمی با قوانين غيرانسانی خود و با تحريک خا رسيده را زنده نمی

  . شود کند خود مرتکب قتل عمد محسوب می مرتکب قتل غيرعمد شده، اعدام می

ھای که به دليل فقر و نداری چک برگشتی دارند و يا بر سر اختالف خانوادگی و ارث و ناتوانی از پرداخت يا انسانی

  .اندمھريه و غيره زندانی شده

  . مذھبی نيز جزو وظايف ماست- و دراويش و ھمه زندانيان معروف به ملی ئیيا دفاع از حقوق و آزادی زندانيان بھا

ھر . اند برند و يا در اختيار سازمان بھزيستی قرار داده شده ھا به سر می اکنون ھزاران کودک با والدين خود در زندان ھم

  .ود نداردھا وج چند آمار دقيقی از کودکان در زندان

ھای ايران به   و حقوقی مجلس شورای اسالمی، از افزايش آمار کودکان در زندانئیيک عضو کميسيون قضااما اخيرا 

گو با خبرگزاری  و ، در گفت٩٦ تير ٣١جواد فتحی، روز شنبه  محمد.  نفر سخن گفته است٣٠٠تعداد بيش از دو ھزار و 

تدابير «ھای ايران با در نظر گرفتن  اندازی مھد کودک در زندان اهخواستار ر ،»خانه ملت«مجلس شورای اسالمی 

  .ارائه کند» آمار شفافی از تعداد مادران زندانی«ھا خواسته  او از سازمان زندان. شد» امنيتی

شود، گروه ديگری از  داری می کودکانی که به دليل زندانی بودن والدين و نداشتن سرپرست ديگری در بھزيستی نگه

انه سازمان بھزيستی نيز درباره اين مسائل تأسفم.  گذاشته استتأثيرانی ھستند که زندان در تجربه کودکی آنان کودک

ھستند دانشجويانی که برای تحقيقات دانشگاھی خود امکان ورود به آن سوی درھای . کند آمار مشخصی ارائه نمی

چه را که  توانند تمام آن به روی ديگر دانشجويان نشوند نمیبھزيستی را دارند اما برای آن که باعث بسته شدن اين درھا 

  . دھد که در اين مراکز، زندگی خوبی برای کودکان وجود ندارد اين واقعه، نشان می. گذرد، مستند کنند در بھزيستی می

کند که  اره میای در زندان اش  حکوت اسالمی بود، به اتاق قفل شدهئیترين مقام قضا موسوی اردبيلی، در زمانی عالی

  .شدند داری می جا نگه کودکان زندانيان سياسی در تاريکی مطلق در آن

دھند زمانی  کنند و تحويل مادر بزرگش می  سالگی او را از زندان آزاد می۴که در  آورد که بعد از آن کودکی، به ياد می

يک لباس سرھمی «س خود را پوشيده بود؛ برند، در آن روز، او بھترين لبا او را برای مالقات با پدرش به زندان می

ھای غيرحضوری در زندان در آن  ھای تلفن برای مالقات  که گيشهئیشود جا خانه می ، او وارد سالن تلفن»آبی و قرمز

پدرت «: گويد مادر بزرگش به او می. در انتھای مسير دری وجود داشت که مردی در آستانه آن ايستاده بود. قرار دارد

  ».ھست

دھد  رسد پاسداری پدر را ھل می دود اما وقتی به در می ک چھار ساله که تا آن موقع پدر را نديده بود به سمت او میکود

اولين و «افتد؛  کند و به زمين می بندد و کودک به جای آغوش پدر با صورت به در بسته شده برخورد می و در را می
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کشد در  که پدر را به سمتی ھل دھد چارپايه را از زير پای او می زيرا مدتی بعد پاسداری به جای آن» .آخرين ديدار

 تنھا به جرم ۶٧حالی که طناب دار را بر گردن او حلقه کرده بودند تا به مانند ھزاران زندانی سياسی ديگر، در تابستان 

  .مخالفت با حکومت اسالمی، بر دار آويخته شوند

و ھنوز صدای زندانيان شکنجه شده و مادری که در برابرش از درد فرياد بعد از گذشت چند دھه از آن روزگار سياه، ا

خواست بخوابد  کند که در آن سنين کودکی ھرگاه که می او نقل می. آورد خاطر می کشيد و پدری که اعدام شد را به می

از گذشت ساليان به کرد که مادرش را از او خواھند گرفت و اکنون نيز بعد  گرفت زيرا احساس می دست مادرش را می

  .گيرد چون اين ترس و نگرانی در او تبديل به عادت شده است ای را در دست می ھنگام خوابيدن وسيله

ھا،  در اين ميان کم نيستند کودکانی که تا ديروز با والدين خود زندانی حکومت اسالمی بودند، امروز برخی از آن

  !عدالت اجتماعی ھستندگام پيکارگران جدی راه آزادی و برابری و  پيش

کند؛ ھمواره  کودکان را سرکوب و استثمار میشود؛  مخالفين و نويسندگان و ھنرمندان متوسل میحکومتی که به ترور

نگار، نويسنده، ھنرمند و دانشجوی معترض شالق  سرکوب سيتماتيک زنان را در دست اجرا دارد؛ به کارگر، روزنامه

کشنند؛ به وضعيت  کنند و می ھا به زنان و مردان تجاوز جنسی می نجه در زندانگرانش در زير شک زند؛ شکنجه می

کند و اگر  توجه است؛ حتی دستمزد ناچيز مزدبگيران را به موقع پرداخت نمی ھا بيکار بی زيست و زندگی ميليون

دھد؛ در کشورھای  ی نمیکند؛ به زندگی بازنشستگان اھميت زند و زندانی و شکنجه می ھا شالق می اعتراض کنند به آن

ھای جامعه ايران را مستقيم و غيرمستقيم  ھای ترويستی شيعه، ميلياردھا دالر از ثروت ديگر با با آموزش و تسليح گروه

دھد؛ حکومتی که قربانيان خود  و نھان و آشکار و نيابتی و غيره به جنگ و خونريزی و تروريسم دولتی اختصاص می

ھا جنازه اين قربانی خود را به نمايش عموم می گذارد؛ حکومتی که تمام  زند و ساعت ر میھا در خيابان دا را ساعت

 نيازھای زندگی تأمينلوند در حالی که اکثريت مردم ايران از  سران و مقامات و اطرافيان آن در نعمت و ثروت می

شود؛ اگر آدم  جنين خريد و فروش میفروشند؛  روزمره خود ناتوان ھستند؛ حتی جوانان کليه و قرينه چشم خود را می

ين رده باالی حکومتی، ھر کاری و مسؤولبرند اما سران و مقامات و  ای دزدی کند دست و پايش را می فقير و درمانده

 ٩ھای  ھر خالفی و ھر جنايتی مرتکب شوند و ميلياردھا دالر اختالس کنند مصونيت دارند؛ حکومتی که برای دختربچه

کند؛ کودکان در يک کالم حکومت سنگسار،  کند و آن را تشويق به ازدواج می جشن تکليف برگزار میساله در مدارس 

شده و سرکوب شده  زده، نفرين است؛ مجرم بزرگ و اصلی اين مملکت مذھب... شالق، اعدام، ترور، تجازو، عارتگر و

کند و يا برای لقمه  اچاری تن فروشی میھای مختلف آن است؛ نه آن کسی که از سر ن حکومت و سران و ارگان و جناح

  ...زند و نانی دست به دزدی می

ای فقر و  ھای اجتماعی در ھر جامعه ھا و آسيب ھا و فالکت گويند ريشه ھمه بحران کارشناسان و جامعه شناسان می

باری  ندگی فالکتبه اقرار مقامات حکومت اسالمی بيش از ده ميليون انسان در زير خظ فقر ز. نداری و بيکاری است

دار که  گونه بيمه بيکاری نيز برخوردار نيستند، زنان خانه شود ده ميليون انسان بيکار ھستند، از ھيچ دارند، گفته می

ھای ميليونی لشکر بيکاران و محرومان در  گيرد پس اين انسان ھا تعلق نمی کنند اما ھيچ مزدی به آن مانند برده کار می

به کجا پناه ببرند؟ حکومتی که آخوندھای !  کنند؟تأمين در ايران، چگونه زندگی خود را حاکميت نمايندگان خدا

دھند؛ بھشتی که پر حوری و  مفتخورش شب و روز از بلندگوھای مساجد و غيره به مردم وعده بھشت را در آن دنيا می

! ار و فکر و دغدغه ديگری ندارندقلمان و شراب و غيره است و ھمه بھشتيان غير از عيش و نوش و بريز و به پاش ک

گيرند را  شوند و جشن می التحصيلی و تولد و غيره دور ھم جمع می پس چرا در اين دنيا، جوانانی که در جشن فارغ

زنند؛ چرا زن و مردی که آگاھانه و آزادانه با ھم رابطه عشقی و جنسی و  ان سرکوبگرشان دستگير و شالق میمأمور
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حکومتی دستگير شوند سنگسار نشوند، حتما زندانی و شکنجه » حافظ ناموس«گر توسط مردان انسانی داشته باشد ا

اما اگر آخوندی برای زن و مردی صيغه مذھبی بخواند و دستمزد اين کار خود را بگيرد . خورند شوند و شالق می می

 ھم رابطه جنسی داشته باشند بدون با... توانند به انتخاب خود، يک ساعت و يک روز و يک ماه و يک سال و ھا می آن

شود از سر ناچاری و محروميت به اين خفت و خواری و  ترديد زنی که صيغه می بی. شان باشد اين که کسی مزاحم

کننده به احتمال قوی  در حالی که مرد صيغه.  کندتأميندھد تا نيازھای زندگی خود و نزديکانش را  نابرابری تن درمی

  .ج آقا، آخوند و از طبقات مرفه جامعه استپولدار، بازاری، حا

ن درمان مسؤوالجھت نيست که  بی. شود در چنين حاکميتی قبل از ھمه، خشونت و تجاوز و غارت و ناامنی بازتوليد می

  .دھند و بھداشت، ھمواره در رابطه با رشد و گسترش افسردگی و ناراحتی روحی و روانی شديد در جامعه ھشدار می

متوجه اين ھستيم که وضع  عمال«: شناسی ايران، گفته است س سازمان نظام روانئي است که اخيرا ر يطیدر چنين شرا

س ئي، گزارش داده بود که عباسعلی الھياری، ر١٣٩٥خبرگزاری حکومتی ايلنا، تيرماه » .روانی جامعه خوب نيست

تيم اين است که وضعيت عصبی مردم به ھم چه که در جامعه شاھد ھس آن«: شناسی ايران گفته است سازمان نظام روان

طوری که طبق آمارھای اعالم شده جھانی کشور ما چھار رتبه در  ريخته و کاھش شاخص بردباری اجتماعی است به

  ».بين کشورھای جھان در شاخص بردباری اجتماعی افت کرده است

 بشری در ايران طبق تحقيقاتی که در چنين اعالم کرده که شاخص رنج شناسی ايران، ھم س سازمان نظام روانئير

 درصد مردم ما برای امرار معاش ٩٠اين به معنی اين است که «: او گفته.  است درصد ٩٠ ھای گذشته انجام شده، سال

  ».استرس دارند

گير  مينتواند مبتال کند و ز کند، بلکه يک جامعه را نيز می پريشی تنھا فرد را مبتال نمی در واقع بيماری روانی و روان

گذار نيست، بلکه تأثيردر چنين موقعيتی، درمان فردی و بالينی .  قرار داردئیاکنون جامعه ما در چنين فضا. سازد

ھای اجتماعی در جامعه ايران  عبارت ديگر، اين آسيب به. کند درمان يک معضل اجتماعی، درمان اجتماعی را طلب می

 عمل جراحی جدی و عميق، يعنی به يک مبارزه سراسری سياسی، اند به يک که اکنون به مرحله خطرناکی رسيده

بار  ھا، يعنی به حاکميت نکبت اجتماعی، فرھنگی و طبقاتی نياز دارد تا بتواند عامل اصلی و بازتوليد کننده اين آسيب

  !تری بسازند ديدگان، جامعه سالم حکومت اسالمی پايان دھند و ھم بتوانند با درمان اجتماعی آسيب

***  

 مھم در رابطه با آزادی و يا حمايت از حقوق و مطالبات زندانيان دربند، نبايد محدود به زندانيانی باشد که به مسألهيک 

به . ترند؛ نبايد اين مبارزه به جنسيت و يا مليت محدود باشد و يا به باور زندانی افکار و يا سازمان و حزب ما نزديک

ھای حکومت اسالمی، زندانی ھستند که به داليل جزئی زندانی  ير و جوان در زندانشمار زن و مرد و پ عالوه تعداد بی

دليل فقر و  فروش؛ اين بردگان جنسی به شوند مثال زنان زندانی تن ھا جرم محسوب نمی اند که در جھان متمدن آن شده

شان را سير کنند  ن و خانوادهاند تا شکم خود و فرزندا فروشی روی آورده سرکوب و مردساالری از سر ناچاری به تن

ھای دمکراتيک فرھنگی و اجتماعی،  ھای کارگری، تشکل بنابراين جنبش کارگری، تشکل. بخشی از طبقه کارگر ھستند

جو موطفند برای  خواه و چپ و کمونيست و آنارشيست و عدالت  و ھمه نيروھای آزادیئیجنبش زنان، جنبش دانشجو

سر  ھا به خصوص کودکان زيادی به ھمراه مادران خود در زندان به. ندانيان سياسی بکوشندآزادی آنان از زندان ھمانند ز

  .پذيرند  میتأثيرجا  ھا زندانی ھستند و از وضعيت آن برند به يک معنی آن می

ارد د حکومت اسالمی اين نوجوانان را در زندان نگه می. انديا نوجوانانی که به داليل مختلف مرتکب قتل غيرعمد شده

اعدام او نه تنھا فرد به قتل رسيده . پزشک دارند اين نوجوانان نياز عاجل به درمان و روان. ھا اعدام کند  سالگی آن١٨تا 
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کند تا جوانی  کند، بلکه يک حکومت با قوانين غيرانسانی و وحشيانه خود، خانواده مقتول را نيز تحريک می را زنده نمی

انه حکومت تأسفم. شود خود اين اقدام حکومت قتل عمد محسوب می. عدام کنندرا که مرتکب قتل غيرعمد شده، ا

  .کند کشی طراحی شده خود می ھای مقتولين را نيز آلوده اين جنايت و آدم اسالمی، گاھی خانواده

رداخت ھای که به دليل فقر و نداری چک برگشتی دارند و يا بر سر اختالف خانوادگی و ارث و ناتوانی از پيا انسانی

  .اندمھريه و غيره زندانی شده

  . مذھبی نيز جزو وظايف ماست- و دراويش و ھمه زندانيان معروف به ملی ئیيا دفاع از حقوق و آزادی زندانيان بھا

***  

زمان است با موج اعتراضات کارگران،  دستگيری فعاالن سياسی و اجتماعی، ھمبندی تأکيدم بر اين است که  در جمع

افتاده، خواست امنيت شغلی و مستمری باالی  تاران و بازنشستگان با خواست پرداخت مزد و حقوق عقبمعلمان، پرس

حکومتی که . زمان با وعده و وعيد توخالی،عمال تھديد، سرکوب، دستگيری و زندان است پاسخ مسؤوالن ھم. خط فقر

يد آزار زندانيان سياسی و مدنی که ھای کارگران و معترضين نيست، فقط از طريق تشد قادر به برآوردن خواست

کند و زھر چشم  جوئی می برند انتقام سر می اکنون در بند ھستند و تھديد و بازداشت فعاالنی که در بيرون زندان به ھم

  .گيرد می

 سال، نتوانسته است اعتراضات اقشار مختلف ٤٠ھای حکومت اسالمی ايران در اين نزديک به  گری اما اين ھمه وحشی

  .ھای اجتماعی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری را مرعوب کند ديده جامعه، جنبش وم و ستممحر

آھن و جاده ورودی اراک   شھريور که مسير راه٢٩و  ٢٨ترين نمونه، کارگران ھپکو و آذراب اراک که روز  در تازه

طی  زيرا . اب آنان باز ادامه يافتاما اعتص. را بستند با آرايش نظامی نيروھای ضدشورش و شليک ھوائی پاسخ گرفتند

  ھا را رفته و جز وعده پاسخی نگرفته  و ھمه راه ھا و اعتراضات را آزموده ھای گذشته ھمه اشکال بيان خواست ماه

  .بودند
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اند که يگان ضدشورش نيروی انتظامی حکومت اسالمی، برای دومين روز متوالی با  ھا گفته شاھدان عينی، به رسانه

  .ھا را مورد ضرب و جرح قرار داده است اراک، آن» آذرآب«و » ھپکو«ھای   به کارگران معترض کارخانهحمله

، در اعتراض به تاخير چند ماھه ١٣٩٦ شھريور ٢٨شنبه  ھای ھپکو و آذرآب، ديروز سه بسياری از کارگران شرکت

 نيروی انتظامی، به زخمی شدن تعدادی در پرداخت حقوق خود دست به اعتراض و تحصن زدند که با حمله يگان ويژه

 .از آنان منجر شد

 شھريور ھم به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند که ٢٩شنبه، اين کارگران روز چھارشنبه  با وجود برخورد روز سه

 .ای ديگر انجاميد مجددا، به برخورد يگان ويژه با معترضان و مصدوم شدن عده

من نان ندارم بخورم، من خرجی «:  شھريور، گفته بود٢٨عتراض خيابانی پس از يکی از کارگران کارخانه ھپکو در ا

  »قدر اومديم تو خيابون و رفتيم؟ ما تا حاال چند کيلومتر راه رفتيم؟ چه! تونم بدم ام رو نمی زن و بچه

ت و کمونيست و مذھبی گردد زندانی سياسی و اجتماعی را نبايد به چپ و راست و آنارشيس جا به زندانيان برمی اما تا آن

کش ھستند که نه تنھا به جان و  ھا اسير يک حکومت خشن و آدم چرا که ھمه آن. و غيرمذھبی و زن و مرد تقسيم کرد

ھا، به داليل مختلفی  اين انسان. نشاند دھد، بلکه حتی خانواده زندانی را به خاک سياه می  ترين اھميتی نمی ھا کم زندگی آن

چون فعالين جنبش کارگری تا جنبش زنان و جنبش  به عبارت ديگر از ھمه اقشار جامعه ھم. ندا به زندان افتاده

ھا ملی تا مذھبی، از فعالين آزادی زبان مادری تا  نگاران تا ھنرمندان، از اقليت دانشجوئی، از نويسندگان و روزنامه

چون اعتياد، تن فروشی، عدم توانائی پرداخت  چنين زندانيان غيرسياسی که به داليل جزئی ھم فعالين محيط زيست و ھم

و اعتراض به » سران اسالم و حکومت اسالمی«و » مقدسات«ھای برگشتی و يا به داليل توھين به  قروض و چک

اند مبارزه برای آزادی شامل آن زندانيانی باشد که برای  حقوقی اسير اين حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی شده بی

چنين نظری عمال . تقسيم گردد...  من، به سازمان و حزب سياسی من، گرايش من، مليت و مذھب من ومثال به طبقه

جا بحث من بر  اين. شود افنکی در صفوف مخالفين زندان و شکنجه و اعدام است و کامال به نفع حکومت تمام می تفرقه

ی و اجتماعی ندارند مگر اين که از سر گرايشات راست نيست که عمدتا کار چندانی به وضعيت زندانيان سياس

طلبی که برای يک جامعه  ھای اجتماعی و نيروھای چپ و آزاده و برابری اما برای جنبش. شان گرفتار گردند نزديکان

طور کلی صورت مسأله متفاوت است و آن ھم تالش برای آزادی ھمه زندانيان  کنند به آزاد و برابر و انساين مبارزه می

برای اين نيروھا، اساسا . اعی بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت، عقايد سياسی و باورھای مذھبی ھستندسياسی و اجتم

ھا شکنجه و اعدام جريان  زندان و زندانی سياسی و اجتماعی عيمقا زير سئوال گرفته است تا چه برسد در اين زندان

ھا، اداره  د نقدشان است و بديل سياسی و طبقاتی آنو فراتر از ھمه ھرگونه حکومت مافوق جامعه نيز مور. داشته باشد

آن . ھای سياسی و دمراتيک شان است و مديريت جامعه توسط خود شھروندان از طريق شوراھا، سنديکاھا و تشکل

نوعی خود  وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی به جامعه ايران حاکم است شايسته ھيچ انسانی نيست و به

رحم آن  بان خشن و بی ن بزرگی اکثريت ھشتاد ميليون جمعيت کشور است و حکومت اسالمی نيز زندانايران، زندا

جھت  دليل و بی ھای زيادی بی ن حال در اين زندان بزرگ، صدھا زندان مخوف علنی و مخفی وجود دارد که انسا. است

  . شوند دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام می

ھای اعتراضی که در داخل و  اب غذای رضا و يا ديگر زندانيان سياسی، نبايد آن کمپيناز سوی ديگر، پايان اعتص

چنين اجتماعی راه  قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی و ھم خارج کشور در دفاع از جنبش کارگری و آزادی فوری و بی

داری و مدافعين  ض و ضدسرمايهخواه، ضد تبعي عبارت ديگر، مبارزه ما نيروھای آزادی به. افتاده است، تضعيف شوند

آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بر عليه ھرگونه سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، جنگ و ترور، و تبعيض و 
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ھا،  ھا، بدون توجه به مليت، جنسيت و باورھای سياسی و مذھبی آن ما موظفيم از حقوق انسانی ھمه انسان. استثمار است

ھای حکومت اسالمی ايران  گری العملی در مقابل جنايت و وحشی و مبارزه ما نبايد صرفا عکساين دفاع . دفاع کنيم

مان را آگاھانه، ھدفمند، پيگير و مداوم تعيين کنيم و پيش   و طرح و نقشه راه باشد، بلکه ما بايد پيشاپيش مسير مبارزه

  !ببريم

ھای کارگری و نھادھای دموکراتيک  ه و ديگر تشکلاين ترتيب، سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حوم به

داری در خارج کشور، وظيفه  چنين نيروھای مدافع جنبش کارگری و ضد تبعيض و ضد سرمايه داخل کشور و ھم

چنين لغو  آگاھانه و داوطلبانه دارند تا با صدای بلند و محکم خواھان آزادی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی و ھم

 طبقاتی متحدانه و -تنھا از طريق مبارزه سياسی . ر و اختناق و شکنجه و اعدام در جامعه ايران باشندھرگونه سانسو

و با تعميق و گسترش مبارزه . مان به حکومت اسالمی تحميل کنيم توانيم مطالبات بر حق ھدفمند و پيگير می

ھای يک  ود تغيير دھيم و ساخت و ساز پايه اجتماعی در جامعه را به نفع خ-مان توازن قوای سياسی  خواھانه آزادی

  !جامعه آزاد و برابر و انسانی بدون تبعيض و ستم و استثمار و آقاباال سری را بنيان نھيم

  ٢٠١٧مبر  بيست و نھم سپت- ١٣٩٦ ]ميزان[جمعه ھفتم مھر

  : ضميمه

 »روط مشطور بهپايان اعتصاب غذای رضا شھابی «اطالعيه سنديکای شرکت واحد به مناسبت 

ين مربوطه مسؤولاش به گوش ھمگان و  کش شرکت واحد که برای رساندن فرياد دادخواھی رضا شھابی راننده زحمت

اش از سوی دادستانی تھران و نيروھای امنيتی به ناچار اعتصاب غذا  در مورد عدم رعايت بديھی ترين حقوق انسانی

اش  شان در حضور خانواده قول داده است در اسرع وقت به خواستهکه مقام ارشد امنيتی به اي کرده بود، با توجه به اين

ديکای شرکت واحد و ھای خانواده، ھمکاران، خواست سن چنين جھت پايان دادن به دل نگرانی شود، ھم رسيدگی می

المللی، فعالين کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان و  ديگر سنديکاھا و تشکالت کارگری داخلی و بين

طور مشروط متوقف   اعالم کرد اعتصاب غذايش را به١٣٩۶ پنجم مھر ٢١ستدارانش در سراسر جھان در ساعت دو

 .کند می

ھای آقای رضا شھابی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه حمايت کامل و ھمه جانبه از خواسته

 غذا کرده و جانش را به خطر انداخته است اعالم عضو ھيات مديره سنديکا که برای آن پنجاه روز است اعتصاب

  .دارد می

که وضع جسمی اين کارگر زندانی بسيار خطرناک است، و بنابر مشاھدات خانواده که در روز چھارشنبه  رغم اين علی

زمان ھای شديد جسمی ناشی از  پنج مھر با ايشان مالقات داشتند، رضا به دليل پنجاه روز اعتصاب غذا با وجود آسيب

 که از طرف نيروھای امنيتی بر او وارد شده است نياز مبرم به درمان فوری و بستری شدن در ئیدستگيری و بازجو

اش در بازه زمانی معقول رسيدگی نشود مجددا اعتصاب غذا  چه به دادخواھی بيمارستان دارد، اعالم کرده است چنان

  .خواھد کرد

المللی، دانشجويان،  ھای سنديکاھا و تشکالت کارگری داخلی و بين و حمايتسنديکای کارگران شرکت واحد از ھمراھی 

بازنشستگان، معلمان و دوستداران سنديکا و رضا شھابی در مدت اعتصاب غذا قدردانی می کند و خواستار تدام حمايت 

  .ھايشان برای نجات جان اين کارگر ستم ديده است

  ١٣٩٦ ]ميزان[پنجم مھرماه -سنديکای کارگران شرکت واحد

 


