
 دریازدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

 کارگر نام آشنا رااین 

 !با نیروی همگانی و حمایت های بین المللی از چنگ دژخیمان حاکم نجات باید داد 

 
 !طبقۀ کارگرآزادیخواهان و مدافعین کارگران ، 

اهرخ زمانی کارگر همانگونه که پیشتر در قتل عمدی شنظام سرمایه داری اسالمی ایران و دژخیمان حاکم برکشور، 

کینه توزانه و وحشیانه مصمم به از پا درآوردن رضا شهابی سازمانگر و زندانی حاکمیت سرمایه شاهد بودیم ، امروز 

 .این کارگر آگاه، مبارز و تسلیم ناپذیر هستند
شنبه هجده رضا شهابی، چهار»: آمده است  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،  طبق اطالع 

مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابالغ کرد که کلیه مرخصی 
روز ادامه می یابد در اعتراض به این اقدام غیر  ۸۶۹های پزشکی اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی 

خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت، آزادی . است قانونی مسئولین قضایی و امنیتی اعتصاب غذا کرده
مرداد خانواده و سندیکا  ۵۲به دلیل عدم دسترسی به تلفن تا مالقاِت روز چهارشنبه . بی قید و شرط از زندان می باشد

  *.«...از اعتصاب غذای ایشان بی اطالع بوده است
هیچ .روز در زندان بماند  ٨٦٩همچنان بي اعالم كرده اند كه او بایدپس از دستگیري رضا شها زندانبانانبدین ترتیب 

ضد علیه این حكم رضا شهابی  به این حد زندان تن دهد ؟ باید و حسابی مشخص نیست که رضا شهابی به چه جرمی 

 . روز از اعتصاب غذاي او مي گذرد یازدهو اكنون  زده ذاغاعتصاب دست به انسانی 

 

، فرزندان و تمامی هم طبقه ای در کنارهمسرخارج کشور، -ما فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

کارگری محمد جراحی که امروز از قبل جنبش دلنگرانی مان در رابطه با بیماری چهره شناخته شده های رضا شهابی ، 

و محکوم نمودن  اندر راستای دفاع تاکنونی ما از کارگران زندانی ، معلم .جراحات زندان در بیمارستان بسر می برد 

 .را باطل، ناحق و غیرقانونی و ضد انسانی می دانیماحکام شالق و شکنجه ، احکام تاکنونی مربوط به رضا شهابی  

ند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم، لذا ما تمامی یک روز هم نباید در زندان بما یرضا شهابی حت 

نیروهای آزادیخواه و مدافعین طبقۀ کارگر در سطح جهان را فرا می خوانیم که تمامی نیروها و امکاناتمان را با گسترده 

 .ان حاکم نجات دهیمترین اعتراضات به کار اندازیم تا بتوانیم این انسان واال و کارگر شریف را از چنگ دژخیم
 !رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد

 !زندان نیست... جای کارگر و معلم و پرستار و دانشجو و 
 !ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری ضد کارگری حاکم بر ایران

 
خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com 
 یكشنبه ۵۸ مرداد ۰۹۸۶ برابر با ۵۱ اگوست ۵۱۰۲

 

  :منبع*
 ( ۰۹۸۲بیست و شش مرداد ، رسانه سندیکای کارگران شرکت واخد اتبوسرانی تهران و حومه)

http://vahedsyndica.com/archive/2795 
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