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 رضا شھابی وجان  ،اعتصاب غذا  

 کند میزندانيان سياسی را تھديد ديگر  

 
 

  
 !کارگران شرکت واحد! کارگران و زحمتکشان

 

  

و  غيرانسانیشرايط  اقدامات سرکوبگرانه ودر اعتراض به  مردادماه ٩کرج، از تاريخ  گوھردشتزندانيان سياسی زندان 
ھستند، که به  یمعلمان و کارگران ،سياسی تعدادی از اين زندانيان. برند میدر اعتصاب غذا به سر رژيم،  ھای زندانآور  خفقان

از  ماه يکبيش از پس از گذشت . اند شده محکومدستگير و به زندان کارگران و معلمان، خاطر دفاع از حقوق صنفی و سياسی 
رو به  ديکای کارگران شرکت واحد،سن ديره ھيئتعضو  رضا شھابی، ويژه بهوضعيت جسمانی زندانيان سياسی  ،اعتصاب غذا

دادستان  .اند شده منتقلتعدادی از اين زندانيان به بيمارستان  .است قرارگرفته در معرض تھديدی جدی  ھا آنجان وخامت گذارده و 
اخبار جديدی از  .شود نمی تسليم قضايی دستگاهکند که  به خواست زندانيان سياسی، با پرروئی ادعا می رسيدگی جای به تھران،جKد 

 .است انتشاريافتهنيز  کردستان دراعتصاب غذای زندانيان 

  

. است يافته انتقالرضا شھابی که با ادعاھای جعلی رژيم بار ديگر به بند کشيده شد، از زندان به بيمارستان  ھا، گزارشطبق آخرين 

 رحمانه بیمحکوم و پس از تحمل فشارھای  ه حبسببه خاطر دفاع از حقوق و منافع کارگران  صرفاً سال  ينکه چندرضا شھابی 

ھای  به بھانه ديگر بارد، سرانجام آزاد شد، گرديرژيم در زندان و اعتصاب غذای طوWنی که منجر به صدمات جسمی به وی 
آغاز  راخود اعتصاب غذای  مجدداً  ،مردادماه ١٨در  ،زندان رضا شھابی از ھمان روز نخست ورود به. ه شدواھی، به بند کشيد

  .شده استتر  برد و وضعيت جسمانی او مدام وخيم در اعتصاب غذا به سر می ویاکنون نزديک به يک ماه است که . نمود

  

 ضدو  ، وحشيانهبه اقدامات سرکوبگرانه. نماييدرضا شھابی و ديگر زندانيان سياسی اقدام جان برای نجات ! کارگران و زحمتکشان

 !و خواستار آزادی زندانيان سياسی شويد اعتراض کنيد زندانيان سياسی،جمھوری اسKمی عليه  انسانی

  

و  به بند کشيده شدهشرکت واحد،  عموم کارگرانو منافع  مطالبات ورضا شھابی به خاطر دفاع از حقوق ! کارگران شرکت واحد
دست از کار بکشيد و . آوريد روی از زندان به مبارزه علنی و متشکل او رھايیبرای . کند اعتصاب غذا جان او را تھديد می

  !شويد ویفوری خواستار آزادی 

  

 زندانيان عليه اس"می جمھوری انسانی ضد و ، سرکوبگرانهوحشيانه اقدامات کردن محکوم ضمن) اقليت(فدائيان سازمان  
   .است سياسی زندانيان تمام و شھابی رضا قيدوشرط بی و فوری آزادی ھا، آن ھای خواست فوری تحقق خواستار سياسی،

  

  

  شورايی حکومت باد برقرار – اس1می جمھوری رژيم باد سرنگون

  سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده

  داری سرمايه نظام باد نابود

  )اقليت( فدائيان سازمان

 ١٣٩٦ شھريورماه ١٤

  

 شورايی حکومت -آزادی -نان -کار
 

 
 


