اعالم حمايت تشکل ھا و جمع ھای کارگری ايران از »کميته دفاع از رضا شھابی«:

اعالم حمايت از کميته دفاع از رضا شھابی
رضا شھابی از فعالين سرشناس جنبش طبقه کارگر ،بيش از  ١٩ماه است که فقط به خاطر دفاع از ابتدائیترين
حقوق خود و ھم طبقهایھايش در زندان به سر میبرد .رضا شھابی در اعتراض به عدم رسيدگی به پروندهاش به
مدت يک ماه اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالين جنبش کارگری ،به اعتصاب غدای خود پايان داد اما
وضعيت جسمی او ھمچنان وخيم است .در حمايت از رضا شھابی کميتهايی با ابتکار خانوادهاش و ھمچنين جمعی از
فعالين کارگری تشکيل شد و محمود صالحی را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد.
ما جمعی از کارگران عسلويه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شھابی و عدم رسيدگی به وضعيت جسمی
او ،خواستار آزادی بدون قيد و شرط وی و ديگر فعالين کارگری زندانی ھستيم.
ما خود را بخشی از کميته دفاع از رضا شھابی میدانيم و در حد توان برای آزادی رضا شھابی و معالجه فوری او
تالش خواھيم کرد.
جمعی از کارگران عسلويه

از رضا شھابی ،کارگرزندانی ،حمايت می کنيم
می دانيم  ،رضا شھابی راننده و عضو سنديکای رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه به جرم
خودآگاھی و دفاع از منافع طبقاتی خود و ھمکارانش حدود بيست ماه است که در زندان اوين بدون محکوميت و
دربالتکليفی به بند کشيده شده است .اين کارگر مبارز و آگاه در اعتراض به بازداشت غيرقانونی و آزاد نشدنش  ،به
رغم تعيين قرار وثيقه  ،يک ماه دست به اعتصاب غذا زد و جانش را بيش از پيش به خطر انداخت ،و ھم اکنون نيز
باشد.
می
بستری
بيمارستان
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حاکمان زور و سرمايه قادر نخواھند بود کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود را با اسارت و زندان به سکوت
بکشانند .ما اعضای وبالگ کارگران نيروگاه ھای ايران ضمن فراخواندن ھمه کارگران نيروگاه ھا به حمايت از
رضا شھابی  ،خواستار آزادی و فراھم آوردن زمينه ھای مداوای کامل ايشان توسط حاکمان و عوامل سرمايه ھستيم.
دفاع از ھم طبقه ای مان ،دفاع از خودمان است.
کارگران نيروگاه ھای ايران

دوستان وھمکاران گرامی
جان رضا شھابی در خطر است

رضا شھابی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد بخاطر دفاع از کارگران بخاطر عضويت در سنديکای
شرکت واحد بيش از  ١٩ماه است بدون ھيچگونه اتھامی در زندانھای جمھوری اسالمی در بازداشت بسر می برد .
اکنون سالمت جسمی او به علت فشارھای يازجويان سرکوب وشکنجه به مخاطره افتاده است. .دولت مھرورز تنھا
قدرتش به کارگران ودانشجويان وديگر اقشار جامعه که حاضر نيستند تن به خواست آنھا بدھند می رسد زندانی
کردن فعالين کارگری وحاميان آنان تنھا وتنھا در جھت حمايت از سرمايه داران صورت می گيرد .با زندانی کردن
فعالين کارگری وآزار و اذيت کردن خانواده انان وزھر چشم گرفتن از بقيه کارگران می خواھد صدای ھر
اعتراضی را بر عليه بی حقوقيھا بر عليه معترضين اصالحيه قانون کاررا از بين ببرد .
دستگيری کارگران وفعالين کارگری صدور احکام سنگين وبالتکليفی گذاشتن آنان بخشی از انتقام حاميان سرمايه از
کارگران است رضا شھابی يکی از اين کارگران است که  ١٩ماه بال تکليف در زندان بسر می برد با وجو تائيد
وخامت سالمتی او از طرف پزشک مقامات زندان حاضر نيستند برای سالمتی او کاری انجام بدھند .
رضا شھابی مجبور شده است برای رسيدگی به وضعيت سالمتی خود دست به اعتصاب بزند .تالشھای خانواده
وياران او ھيچگونه نتيجه ای نداده است .
.برای ھمين خانواده وياران او برای رساندن صدای رضا شھابی مجبور شدند دست به تشکيل کميته ای برای حفظ
سالمتی وبرای دفاع از او بزنند ما جمعی از کارگران ايران خودرو ضمن حمايت از کميته دفاع از رضا شھابی
خواھان آزادی فوری وی ھستيم .صدای رضا شھابی را وعلت بازداشت او را به گوش ھمه کارگران برسانيد .
وبه کارگران بگوئيد که جرم رضا شھابی دفاع از کارگران وعضويت در سنديکا می باشد که ھيچ کدام از اينھا در
ھيچ قانونی جرم نيستند .زندان جائی کارگران نيست زندان جای دزدان وغارتگران اموال کارگران است .
ما به کميته دفاع از رضا شھابی اعالم می داريم که کارگران ايران خودرو ضمن اعالم ھمبستگی با کميته دفاع
برای آزادی رضا شھابی وديگر کارگران زندانی در کنار شما برای آزادی ھمه زندانيان ايستاده اند.
جمعی از کارگران ايران خودرو  -آذر ماه ٩٠

متحدانه از کميته دفاع از رضا شھابی حمايت کنيم
رضا شھابی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوبسرانی تھران و حومه بيش از يک سال و نيم است به
جرم دفاع از حقوق خود و ھمکارانش در زندان بسر می برد .سالمتی جسمانی رضا در وضعيت نگران کننده ای
است ،احتمال فلج شدن يک سمت از بدنش می رود .طبق نظر پزشکان او بايد تحت نظر پزشک متخصص و در
استراحت کامل باشد .رضا بعد از اين مدت طوالنی ھمچنان بالتکليف است ،و در اعتراض به اين بالتکيلفی دست به
اعتصاب غذا زده است که سالمتی و زندگيش به طور جدی به خطر افتاده است .
در دفاع از رضا شھابی و برای نجات جانش ،چند روزی است که کميته ای توسط بستگان و دوستدارانش ايجاد
گرديده .ما اين اقدام را ضروری و ارج می نھيم و ضمن اينکه اعالم می کنيم در کنار تشکيل دھندگان کميته دفاع از
رضا شھابی ھستيم و از اين کميته دفاع می کنيم ،از ھمه کارگران ،تشکلھای کارگری ،سازمانھا و احزاب مدافع
حقوق کارگر در داخل و در سطح بين المللی می خواھيم از اين کميته حمايت کرده و خواھان آزادی فوری و بی قيد
و شرط رضا شھابی شوند .

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمع ھايی از فعالين کارگری شھرھای سنندج و کامياران

اعالم حمايت از تشکيل کميته دفاع از رضا شھابی
رضا شھابی عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تھران نزديک به  ١٨ماه است که بالتکليف و بدون
ارتکاب جرمی در زندان بسر ميبرد .از مدتھا پيش و به دليل شرايط زندان ،بيماری آرتروز وی تشديد پيدا کرده
است و می بايد بيرون از زندان تحت معالجه قرار بگيرد .برای دومين بار رضا شھابی در طول  ١٨ماه گذشته در
اعتراض به فشارھای موجود در زندان و بالتکليفی اش دست به اعتصاب غذا زده است اما مسئولين پرونده رضا
عليرغم وضعيت جسمانی وخيم وی و بدون توجه به خواست افکار عمومی و نھادھا و تشکلھای کارگری در ايران و
سرتاسر جھان مبنی بر آزادی رضا شھابی ،وی را ھمچنان در زندان نگھداشته اند.
برای رھايی رضا شھابی از زندان بايد دامنه اعتراض به وضعيت رضا و خواست آزادی فوری وبی قيد شرط وی و
ديگر کارگران زندانی را بيش از پيش گسترش داد ،در اين راستا و برای تحقق خواست آزادی رضا ،خانواده وی
در کنار اعتراضات سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و ديگر تشکلھای کارگری در ايران و سرتاسر جھان
اقدام به برپايی "کميته دفاع از رضا شھابی" کرده اند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با ارج نھادن به اقدام خانواده رضا در تشکيل "کميته دفاع از رضا شھابی" خود را
بخشی از اين کميته و ھمه تالشھايی ميداند که برای آزادی فوری رضا شھابی در جريان است .ما با توجه به
وضعيت جسمانی وخيم رضا شھابی ،وارد شدن ھر گونه ضايعه روحی و جسمی به وی را متوجه مسئولين پرونده
رضا و باالترين مقامات قضائی دولت جمھوری اسالمی ايران ميدانيم و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا
شھابی ،علی نجاتی ،بھنام ابراھيم زاده و ھمه زندانيانی ھستيم که بدليل حق خواھی و آزاديخواھی در زندانھای
سراسر کشور به بند کشيده شده اند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران -پانزدھم آذر ماه ١٣٩٠

اعالم حمايت از »کميتهی دفاع از رضا شھابی« و درخواست پايان دادن به اعتصاب غذای او
شھابی عزيز! کارگر آگاه و مبارز!
اعتصاب  ٢٠روزهی شما در اعتراض به شرايط سخت و مشقتبار زندان و درخواست به حق و انسانی شما در
راستای رسيدگی به وضعيتتان پس از  ١٩ماه بالتکليفی خود و خانواده ،حکايت از مقاومت و ثبات قدم شما کارگر
زحمتکش و آگاه دارد.
اگر چه خانواده ،دوستان ،فعالين و تشکلھای کارگری به اين تصميم شما احترام میگذارند و در مقابل اين ھمه
استقامت سر تعظيم فرود میآورند ،اما از آن جا که سالمت شما و وجود کارگران زحمتکش و آگاھی چون شما بيش
از ھر چيز برای جنبش کارگری و تمامی انسانھای آزادیخواه و عدالتطلب جامعه ارزش دارد ،کميتهی ھماھنگی
مصرانه از شما درخواست میکند با توجه به وضعيت بد جسمانی و نگرانیھای عالقهمندان و دوستداران و به

ويژه خانواده و فرزندان عزيزتان ،به اعتصاب غذای خود پايان داده و خواستهھای به حقتان را از طرق ديگری
پيگيری کنيد.
بی عدالتی در حق کارگران جزء الينفک نظام سرمايهداری است و به ھمين دليل مبارزه نيز جزء الينفک و
ھميشگی زندگی کارگران است و تا زمانی که سايهی شوم سرمايه بر شرايط کار و زندگی کارگران سنگينی میکند،
اين مبارزات ادامه خواھد داشت .پايان اعتصاب غذای شما به معنای پايان پافشاری بر خواستهھای به حق شما و
پايان مبارزه نخواھد بود.
ھمچنين کميتهی ھماھنگی بر خود الزم میبيند تا حمايت ھمهجانبهاش را از »کميتهی دفاع از رضا شھابی« و
اقدامات اين کميته اعالم کند.
کميتهی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری
 ٢٠آذرماه ١٣٩٠
* .در پايان ذکر اين نکته الزامی است که اگر بيانيه جمع يا تشکلی کارگری در داخل کشور درج نشده ،دليل آن تنھا
عدم اطالع ما از وجود چنين بيانيه ای است .در اين صورت لطف نموده و اين موضوع را به ايميل کميته دفاع
اطالع دھيد تا در اسرع وقت نسبت به درج آن اقدام شود.
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com
کميته دفاع از رضا شھابی – ھفتم ديماه

