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  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١ دسمبر ٢٠

 کارگران جھان متحد شويد

 

درخواست حمايت ازآزادی بی قيد وشرط رضا 
 شھابی

  جسمی وآزادی فوری  کنندگان زيرخواھان تضمين سالمتیءما امضا

  رضا شھابی ھستيم

   

ھيچ مقطع تاريخی دست رد بر سينه تقويت خواستھای آزاديخواھانه و برابری طلبانه در جامعه  کارگران ايران در

اين بار نوبت کارگران است که از کل جامعه، از تمام اقشار انسان دوست و آزاديخواه ، تمام سازمان . ايران نزده اند

  . بخواھند که از درد و خواست آنان حمايت نمايندھا و احزاب

  : آمده است» سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه« و اطالعيه  ھمانگونه که در خبرھا
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ت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه از اول أرضا شھابی فعال کارگری و عضو ھي

 او در شرايط بال   و نگه داشتن ری در زندان اوين دراعتراض به عدم رسيدگی به پرونده سال جا]قوس[آذر ماه

خاطر فعاليت کارگری و دفاع از ابتدای ترين حقوق کارگران ه  ب رضا شھابی. تکليف دست به اعتصاب غذا زد

 و از آن زمان تا کنون در  به اتھام واھی ارتباط با بيگانگان ، بازداشت شد٨٩ ]جوزا[ خرداد٢٢در  محروم ايران ،

رضا شھابی در حالی دست به اين اعتصاب غذا زد که بنا به گفته . برد سر میه زندان اوين در بالتکليفی کامل ب

ناراحتی گردن دارد و سمت چپ  از جمله وی . ھمسر ايشان، رضا شھابی دچار مشالت جسمانی متعددی است

 ناراحتی ھای قلب و کليه و معده نيز در  ايشان از.  جراحی قرار بگيردبدنش از کار افتاده و سريعا بايد تحت عمل

  .رنج است

 دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی دادگاھی برای رضا ١۵در تاريخ چھارم خرداد ماه سال جاری در شعبه  

ن رد شده و وکيل در اين دادگاه تمامی اتھامات واھی از جانب رضا شھابی و وکيل ايشا. شھابی تشکيل داده شد

به ھمين دليل دادگاه رضا شھابی ھيچ حکمی . ايشان خواھان رفع اين اتھامات و آزادی فوری رضا شھابی شده اند

 .زودی آزاد می شوده  نکرده بلکه به رضا شھابی گفته شد که با گذاشتن وثيقه ب عليه ايشان اعالم

وھش گران کارگری که بخشی از عمر خود را صرف دفاع ن و پژفعاال تبعيدی و مھاجر و  ما تعدادی از کارگران

از حقوق کارگری کرده و خود نيز در گذشته قربانی سياستھای سرکوبگرانه وتبعيض آميز و ضد کارگری رژيم 

 . شدت نگران وضعيت جسمانی رضا شھابی می باشيم ه جمھوری اسالمی ايران بوده ايم ھم اکنون ب

در اين شرايط ما با ابراز نگرانی خود برای مداوا و جلوگيری از آسيب ھای : ريم ما امضاء کنندگان اعالم می دا

 خود را  از رضا شھابی می خواھيم که امر مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط ،به جسم شمابيشتر وضعيت زندان 

. خود قرار دھدی ھا سپرده و حفظ سالمتی خويش را در اولويت مبارزه ابه کارگران ايران و ديگر ھم طبقه 

 فعاليت ھای سنديکای   در راستای به ھمين خاطر ما .  ماستۀسالمتی ، مداوا وخواست آزادی ايشان امر ھم

ده، وکيل و ھمه افراد و کميته ؛ ھمسر، خانوا"کميته دفاع از رضا شھابی"و حومه و  شرکت واحد تھران  کارگران 

ی کنند، خواھان آزادی فوری رضا شھابی و ديگر فعاالن ی که در حمايت از آزادی رضا شھابی فعاليت مئھا

 .  می باشيم ،کارگری که جرمی جز دفاع عادالنه ازحقوق کارگران ايران ندارند

ازھمه   سنگينی دردفاع ازآنان می پردازد،ۀ آنان ھزينۀما ازکارگران شرکت واحد که رضا شھابی به عنوان نمايند

 و زاب و سازمانھای مترقی و ھمه انسانھای آزاديخواه و حق طلب در داخلکارگران و تشکلھای کارگری، ھمه اح

يم که با حمايت از اين درخواست خواھان آزادی سريع و بی قيد و شرط ھمه ئخارج از ايران درخواست می نما

  .ويژه رضا شھابی شونده زندانيان سياسی و کارگری، ب

  

 پروانه -بھروزخباز -فرخنده آشنا - مجيدی جالل -حمد صفویم  -عليشيرمبارکی -مرتضی افشاری -علی پيچگاه 

فريده  -تراب حق شناس -ھدايت متين دفتری -يوسف اردالن -باقرمومنی -شھرزاد مجاب -پروين رياحی- رحمانی

سوسن  -صبری بھمنی -سنبل صادق وزيری  -ايراندخت انصاری -مھين شکرهللا پور -مقدسی ناھيد -آذين

 ندا - احمد بخردطبع -بھروزفراھانی -ساسان دانش - معصومه شرافت-اميرحسن پور -سوسن محمدی -شھنازی

يوسف –شعبانی  فرھاد -تمجيدی  مجيد -پوران انصاری -اميری مونا -آناھيتا رحمانی نژاد -ناھيد مقدسی -نوآور

 -رحمانی ستار -برھان عظيمی -رضا عمرانی  –يوسف آبخون  -ياسمين ميظر -اميرجواھری لنگرودی -زرکار

 - حسن مقدسی -پاريس  ناصر–فتحی   مسعود-صديق اسماعيلی -ايوب رحمانی -رضايی اميد -صادق مازندرانی
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 جمشيد -رياحی.ح- بھروزسورن -محسن خوش بين-مسيح مالکی  -محمدهللا بخشی -مسروپ  نيک -ارس مقدسی

 فرھاد -کريم حقيقی -علی آزاد-ریجمال نجا-عثمانی)عبدهللا(آرام -کوروش ناظری -پويا صادق وزيری -صفاپور

 -ابراھيم عالسوندی -ياسين -سيامک مويدزاده -رحيمی سعيد -حيدری سعيد - جالل نادری-رضا عليزاده -دماوندی

قاسم  جواد -زمانی  امجد-آرش زمانی -محمدگل قادر -مسعودروان دوست -عليرضا نوايی -مھردادفتحی -علی آذين

 حميد -اصغرقربانی نژاد -فھيمه صادقی -علی باغبانی-انته آبھرامی  پ- قریبا حميد -سعيد ولدبيگی -آبادی

 مھرداد -مھردادپورمحمدی -مريم امانی - مجتبی نظری- رسول شوکتی -محمدی  سعيد-حسام قادرپور -صالحيان

لی ع- فرخ قھرمانی -پروانه حاجيلو -بھزاد جواديان - رحيم استخری - عسکرشيرين بالغی- نيکی ميرزايی -کريمی

جليل  - سعيد شجاعی-سياوش ميرزايی -شھاب شکوھی - رفعت رنجبران لنگرودی-نوين  احمد-دروازه غاری

مريم  -امير پيام  - نادر ساده-محمدی  صديقه- اردشيرنظری- رضا رئيس دانا-  رضا طالبی- رضا چيت ساز-احمدی

 -ارژنگ نورايی -ريبا اميرخيزیف -  شھاب سيروان-بھروز ناصری -مرجان افتخاری  -سروش دشتستانی -نيکفر

 سعيد - ستار فتحی - ايرج آبشار- محمد ايرانی- مرتضی محيط   - سولمازبھرنگ- صديق جھانی-پژمان رحيمی

 صفار -  پروين اشرفی- مھرداد لقمانی- آرش کمانگر- سيامک جھانبخش - سانيا آزادپور- ھايده مغيثی- راھنما

  ابراھيم شيری- ير محبی  جھانگ– ھمايون اردالن -  عزيز ماملی-ساعد

  :تارنماھا ووبال گ ھا 

  سايت آزادی بيان

  ت تحريريه نشريه مبارزه طبقاتیأھي

  ت تحريريه سايت اشتراکأھي

  دگرگونی

  گزارشگران 

  چشم اندازکارگری 

  وبالگ دفاع از مبارزات کارگران ايران

  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال

  وبالگ ابراھيم شيری

  

  :راديوھا

  گوتنبرگ -راديوھمبستگی با کارگران

  گوتنبرگ -راديوسرخ
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  :تشکل ھا

  پاريس  -انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی درايران

  جمعيت کردھای مقيم فرانسه –

  وين –کميته دفاع از آزادی وبرابری درايران  -

  )نشريه راديکال (شورای دانشجويان وجوانان چپ  -

  گوتنبرگ -اجتماعی انديشه -مرکزفرھنگی -

  شورای ھماھنگی اتحادچپ کارگری  - 

   گوتنبرگ -کانون ھمبستگی با کارگران -

  ايالت نورد راين وست فالن آلمان -کانون ھمبستگی با کارگران درايران -

  )جافک(جمعی از فعالين کارگری  -

   پاريس-  ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران- 

  درحمايت از کارگران درايراناتحادبين المللی  -

   

  ...امضاء ھا ادامه دارد 

  

  پيام ھمبستگی آلکس کالينيکس به رضا شھابی

 رضا شھابی عزيز،

مبارزانی چون . شجاعت شما و نيز ھمبستگی خود با شما را اعالم نمايم  مايلم تا تحسين خود از من

من موفقيت . جھان حياتی ھستندشما برای گسترش جنبش کارگران نه فقط در ايران بلکه در سطح 

شما ميتوانيد مطمئن باشيد که . ھر چه بيشتر در مبارزاتتان و بطور مشخص برای شما را آرزومندم

 .از حمايت سوسياليست ھا و فعالين اتحاديه ھای کارگری در سرتاسر جھان برخورداريد

  در رفاقت با شما،

  *آلکس کالينيکس

  ٢٠١١ دسامبر ١۶

عضو کميته مرکزی حزب کارگران سوسياليست بريتانيا و دبير امور بين المللی آن و مسئول آلکس کالينيکس * 

  . مرکز مطالعات اروپايی در دانشگاه کينز کالج در شھر لندن ميباشد

  ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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com.etehadbinalmelali.www://http  

  
Dear Reza Shahabi, 
I wish to express my admiration for your courage as well as my solidarity. Militants like 
you are vital for the development of the workers' movement, not just in Iran but around the 
world. I wish every success to your struggle and to you personally. You can be assured of 
the support of socialists and trade unionists everywhere. 
In comradeship, 
Alex Callinicos 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------  

   ترجمه نامه جين نليست به مقامات جمھوری اسالمی ايران

  !رضا شھابی را آزاد کنيد

فعاالن کارگری در .  دستگيری و اذيت و آزار فعاالن کارگری در ايران می نويسم من اين نامه را در محکوميت 

بطور مشخص، اين نامه را . مقامات حکومت ايران قرار دارند ی توسط ايران مورد حمالت پی درپی و دستگير

 ٢٢برای اين نوشتم که نگرانی شديد خود را نسبت به سالمتی و تندرستی رضا شھابی که برای دومين بار از تاريخ 

  . در اعتصاب بسر می برد را ابراز کنم٢٠١١نوامبر 

کارگران شرکت واحد تھران و حومه، در زندان بدنام اوين به رضا شھابی عضو ھيئت مديره و خزانه دار سنديکای 

بعد از .  بدون ھيچ دليلی دستگير شد٢٠١٠ جون ١٢او در تاريخ .  ماه است که مبحوس می باشد١٨مدت بيش از 

توطعه عليه " و " تبليغات عليه نظام جمھوری اسالمی" وی به اتھام ٢٠١١ ماه مه ٢۵تقريبا يک سال در تاريخ 

بر طبق آخرين خبر . شھابی با موقعيتی ناروشن ھنوز در زندان بسر می برد. مورد محاکمه قرار گرفت"  ملیامنيت

بر اثر شرايط بسيار نامساعدی که رضا بسر می برد و ھمچنين بدتر شدن . ھا سالمتی او در خطر جدی است

 در ٢٠١١ نوامبر٢٢رضا از . اوضاع جسمی او ترس بسيار است که قسمت ھائی از بدن رضا از کار بيافتد

  .اعتراض به ناعادالنه بودن دستگيری خود دست به اعتصاب غذا زده است

 بی قيد شرط  من حمالت مداوم و آشکار به حقوق کارگران در ايران را محکوم می کنم و خواستار آزادی فوری و

ی خواھم که حقوق کارگران برای من از جمھوری اسالمی ايران م. رضا شھابی و ھمه فعالين کاگری در بند ھستم

  .سازماندھی و داشتن تشکل مستقل ،تجمع، و آزدی بيان را به رسميت بشناسد

  جين نليست

  اتحاديه سراسری معلمان بريتانيا در شھر کاونتری

  دبير اتحاديه: مقام

  

 ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
http://www.etehadbinalmelali.com 

  
********** 

From: Jane Nellist   
To: info@leader.ir; info@judiciary.ir; dr-ahmadinejad@president.ir; iran@un.int; ijpr@iranjudiciary.org; 
info@dadiran.ir; office@justice.ir; support@irimlsa.ir; info@humanrights-iran.ir; avaei@Dadgostary-
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tehran.ir  
Cc: info@workers-iran.org  
Sent: Friday, December 9, 2011 8:07:52 AM 
Subject: Free Reza Shahabi!  
   
Free Reza Shahabi! 
 
I (am writing this to condemn persecution and arrests of labour 
activists in Iran. Labour activists in Iran are being constantly harassed 
and arrested by the Iranian government authorities. In particular, this 
letter is written to express my  serious concern about the health and 
well being of Reza Shahabi who has been on hunger strike for the 2nd time 
since Nov 22, 2011. 
 
·        Reza Shahabi, treasurer and a board member of the Syndicate of bus 
workers of Tehran and suburb, has been in custody in the notorious Evin 
prison for more than 18 months. He was arrested on 12 June 2010 without a 
charge. After almost a year on 25  May 2011 he was tried in a court in 
Tehran on charges of “propaganda against the Islamic State” and “conspiracy 
against National Security”. Shahabi is still being held in Evin prison in a 
state of uncertainty. According to the latest news, his health has 
deteriorated significantly. There is a growing fear that Reza might become 
paralyzed as a result of his worsening health conditions. Reza has been on 
hunger strike since November 22, 2011 in protest against his unjust 
detention. 
 
I  condemn the continuous gross attacks on workers’ rights in Iran. I 
 demand the immediate and unconditional freedom of Reza Shahabi and all 
other jailed labour activists and call on the Islamic Republic of Iran to 
respect the right of workers to organize, assemble and freedom of 
association and expression. 
 
Jane Nellist 
Organization: Coventry National Union of Teachers 
Position: Secretary 

 

  تکثيراز جھانگير محبی

  فرھنگی- اقتصادی-اجتماعی-اعضای گروه ياھو،گوگل،شخصيتھای سياسی: ارسال به

  ھنری،سازمانھا،احزاب،نشريات،راديوھا،تلويزيونھا،انجمنھای 

   روزنامه نگاران- معلمان-دانش آموزان-نشجوياندا- زنان

   نويسندگان،تشکلھای کارگری- وبالگ نويسان

  و سايت ھا در داخل و خارج از کشور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  انترناسيونال است؛نجات انسانھا

 صلح اعتراِف آشکاربه حقيقت است
 تالش برای لغومجازات اعدام،بخشی ازمبارزه طبقاتی است

شبختی انسان درمبارزه برای آزادی وعدالت اجتماعی استخو  

   

  

 
 
 


