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  با سالم و خستھ نباشید بھ رفقای گرامی
 

پرونده . ھمچنان کھ وضعیت آقای رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیکا در اطالعیھ ھای سندیکا شرح داده شده است
 شھابی مرخصی پزشکی اش از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود و با .سازی ھا علیھ ایشان بسیار نگران کننده است

و  ٩۴/٠۶/٢۴ محکومیت زندان رضا در تاریخ. موافقت دادستانی با تودیع وثیقھ مدتی از حبس خود را در مرخصی بود
 بھ بازگرداندن بھ در خالل مرخصی پزشکی بھ پایان رسید اما دادستانی سند ملک وثیقھ گذار را پس نداد و با تھدید شھابی

بارھا از سوی نیروی امنیتی و دادستانی تھران . زندان دائما تالش کرد تا فعالیت ھای سندیکایی ایشان را متوقف کند
احضار شد و در مورد فعالیت ھایی کھ در دفاع از حقوق کارگران انجام می داد بازخواست و وی را تھدید کردند کھ 

  . بھ بھانھ عدم تایید مرخصی اش دوباره زندانی اش میکنندفعالیت ھای خود را متوقف نکند
 

شھابی مجبور شد ھیجدھم مرداد خود را بھ زندان . با اخطارھایی کھ دادستانی در مورد ضبط ملک بھ وثیقھ گذار کرد
پزشکی رجایی شھر معرفی کند پیش از ورود بھ زندان دادستانی اعالم کرد بود کھ سھ ماه از مرخصی وی مورد تایید 

در پرونده اش بود؛  ٩۴/٠۶/٢۴ قانونی نبوده است اما پس از اینکھ رضا وارد زندان شد با اینکھ نامھ آزادی اش بھ تاریخ
روز از مرخصی اش را پزشکی قانونی تایید نکرده و غیبت محسوب شده  ٩۶٨ اجرای احکام زندان بھ وی ابالغ کرد کھ

روز اعتصاب غذا کرد و اعتراضات و تجمعات قابل توجھی در حمایت از رضا برای دادخواھی بھ ناچار پنجاه . است
ایشان اعتصاب غذای خود را بھ درخواست سندیکا و سایر تشکالت و فعاالن کارگری ھمچنین قول . شھابی انجام شد

ت و مشخص نیست اما تاکنون متاسفانھ آزاد نشده اس. مساعد مقام ارشد امنیتی مبنی بر رسیدگی بھ پرونده اش متوقف کرد
نماینده دادستان چند بار در زندان بھ دیدن رضا رفتھ و ھر بار اعالم کرده کھ چنانچھ تعھد . کھ تا بھ کی باید در زندان باشد

  .بدھد کھ فعالیت سندیکایی نمی کند آزاد خواھد شد اما شھابی ھمچنان درخواست آنان را نپذیرفتھ است
 

ش مکرر بی حس می شود، سردرد ھای شدید دارد، کلیھ اش عفونت کرده و تکرر رضا بیماری ھای متعدد دارد پاھای
  .ادرار شدید دارد اما برای آزار بیشتر وی تحت مداوای جدی قرار نگرفتھ است

 
آقای ابراھیم مددی نایب ریس سندیکا و آقای داود رضوی عضو ھیات مدیره سندیکا آخرین بار در نیمھ ھای شب نھم 

روز باداشت موقت  ٢٢ اردیبھشت سال نود و چھار ھر یک بطور جداگانھ پس از تفتیش منزل بازداشت شدند و پس از
اه بدوی ابراھیم مددی را پنج سال و سھ ماه حبس و رضوی را دادگ. بازجویی با قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شدند

پنج سال حبس محکوم کرده است و در ھفتھ ھای گذشتھ دادگاه تجدید نظر ھر دو آنھا برگزار شده است و با توجھ بھ رویھ 
  .ھای موجود متاسفانھ احتمال فراوان می رود کھ آنھا را زندانی کنند

 
ری قند خون، پروستات و عدم شنوایی گوش راست رنج می برد و در گوش چپ نیز مددی کھولت سن دارد و از بیما

طی سالیان گذشتھ بھ دفعات بازداشت شده و ھر بار روزھا و ماه ھا زندانی بوده و در یک نوبت . سمعک استفاده می کند
  .نیز بھ سھ و سال نیم حبس محکوم و در زندان بوده است

 
  :دوستان گرامی

  
زمانیکھ رضا شھابی در زندان بود در بسیاری از کشورھا، . الن و اعضای اتحادیھ ھای ایران تنھا نیستندخوشبختانھ فعا

ازجملھ کشوری کھ شما در آنجا ھستید؛فرانسھ، اعتراضات زیادی در پشتیانی از او صورت گرفت کھ بی تردید در خروج 
. ھ این تالش ھا ارج می گذاریم و از اھمیت آن غافل نیستیمما ب. بی تاثیر نبود" مرخصی استعالجی"او از زندان بھ عنوان 

ھر چھ کارگران و حقوق بگیران کشورھای مختلف در ھمبستگی با یکدیگر فعالیت بیشتری داشتھ باشند، متقابال ھمدیگر 
ولت و برای ما این ھمبستگی بین المللی جایگاه خاصی داشتھ و موضع ما را در مقابل تعرضات د. را تقویت میکنند

  . کارفرماھا بھ حقوق و دست آوردھای ما، تقویت می کند
 

امروز نھ تنھا رضا شھابی در زندان زیر فشار شدید قرار دارد بلکھ ابراھیم مددی و داود رضوی نیز در خطر دستگیری 
دھیم و برای ھمین ما بھ این ھمبستگی اھمیت زیادی می . وظیفھ ھمھ ماست کھ بھ یاری آنان برخیزیم. دوباره قرار دارند

  .دست شما را بھ گرمی می فشاریم. سندیکای ما از ھمھ تالشھا برای آزادی و دفاع از کارگران ایران قدردانی میکند
  

  !کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد
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