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 ٢٠١٧ دسمبر ٢٧
  

  در ھمبستگی با ربابه رضائی و در حمايت از آزادی رضا شھابی
  

  !کارگران و مردم آزاديخواه

 ۀت مديرأ برای پيگيری وضعيت رضا شھابی، فعال کارگری و عضو ھي]جدی[ دی ماه۵ شنبه ی روز سهئربابه رضا

  .سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، به وزارت کار رژيم حکومت اسالمی مراجعه خواھد کرد

 کارگر و ۀخانھای کارگری و اثر بخشی در مبارزات کارگران، افشای ترفندھای   فعاليتۀرضا شھابی به واسط

 ھمراه با ضرب و شتم شديد دستگير شد، ١٣٨٩ ]جوزا[شوراھای اسالمی کار مغضوب رژيم واقع شد و در خرداد

 گردن و نخاع مورد ۀ کارگری از ناحيۀھای دوران زندان باعث شد اين فعال رزمند اثرات آن ضرب و شتم و شکنجه

حت عمل جراحی قرار گرفته است، او بارھا در اعتراض به ی که وی تاکنون دو بار تئآسيب جدی قرار گيرد تا جا

پرونده سازی رژيم و پيگيری مطالباتش اقدام به اعتصاب غذا کرده است، رضا شھابی در دومين دور زندانش که با 

سازی اخيرش بار ديگر اقدام به اعتصاب غذا کرد که با  طراحی ترفند رژيم به زندان کشيدش در اعتراض به پرونده

ھای خود عمل  ولين رژيم تاکنون نه تنھا به وعدهؤمس. ی رژيم به اعتصاب غذای خود پايان دادئوالن قضاؤوعده مس

  .اند ای ديگر و با اتھاماتی واھی احکام سنگينی را به او تحميل کرده نکردند بلکه در توطئه

والن رژيم عامدانه از رسيدگی ؤ با دومين سکته رو به وخامت گرائيده اما مسًبی اخيراوضعيت جسمی رضا شھا

آميز او  در پيگيری ھمين وضعيت جسمانی مخاطره. پزشکی در بيرون از زندان برای او ممانعت به عمل می آورند

  .است که ھمسرش ربابه رضائی روز سه شنبه به وزارت کار مراجعه خواھد کرد

وليت ؤکنيم در رابطه با وضعيت وخيم جسمی رضا شھابی، مس ی اعالم میئتگی طبقاتی از اقدام ربابه رضاما در ھمبس

يه و عوامل امنيتی رژيم است، ما خواھان  آزادی بی قيد و شرط رضا ئوالن قوه قضاؤھر گونه فرجامی بر عھده مس

  . زندانيان سياسی و اجتماعی در ايران ھستيمۀشھابی و ھم

  انی و زندانی سياسی آزاد بايد گرددکارگر زند

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  سرنگون باد حاکميت سرمايه داری در ايران

  ٢٠١٧مبر  دس٢۶ - کمپين دفاع از مبارزات کارگری در ايران


