رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی
در تهران را فورا آزاد کنید!
رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی در تهران بوسیله نیروهای رژیم ایران در تاریخ
 21یونی  1222دستگیرشد .او در زندان اوین تهران زندانی است .تا کنون نه خانواده و نه وکیل او
موفق به مالقات او نشده اند.
هم اکنون خیلی از فعالین کارگری در زندانهای ایران زندانی هستند" .جرم" آنها مبارزه برای رسیدن
به حقوق شان است.
مردم ایران در سال گذشته نشان داده اند که دیگر تحمل رژیم اسالمی و اعمال غیر انسانی اش را
ندارند .آنها شدیدا به جهانیان نشان داده اند که رژیم اسالمی یک رژیم دیکتاتوری است که آنها را از
تمام حقوق شهروندی خویش محروم کرده است .مبارزه در ایران جریان است و همه جنبش های
اجتماعی خواسته های خود را تکامل داده و در صدد فرم دادن به مبارزات خود هستند .جنبش
کارگری ،جنبش زنان و دانشجویان خود را بهم دیگر نزدیکتر کرده تا با یک اتحاد قویتر بر مشکالت
فائق آمده یعنی به عمررژیم اسالمی پایان دهند.
حق داشتن و ایجاد سازمانهای کارگری ،در خواست حقوق و شرایط کاری بهتر از حقوق مسلم و
بنیادی کارگران است که از طرف رژیم با خشونت ،دستگیری های وسیع و شکنجه روبرو می گردد.

همه کارگران دستگیر شده و زندانی در ایران را
بی قید و شرط و فوری آزاد کنید!
رضا شهابی را فورا آزاد کنید!
 7آگوست 1222

اتحادیه آزاد گوتلند
dan.persson5@comhem.se

کمیته همبستگی کارگران ایران -سوئد
isask@comhem.se

Frige omedelbart Reza Shahabi, medlem i
bussförarnas organisation i Tehran!
Reza Shahabi, medlem i styrelsen i bussförarnas förening i Tehran, arresterades
den 12 juni 2010 av den Islamiska regimen i Iran. Han sitter i fängelset Evin i
Tehran. Vare sig anhöriga eller hans advokat har lyckats att få kontakt med
honom.
Fortfarande sitter många arbetaraktivister i Iranska fängelser, deras ”brott” är
att de kämpat för sina rättigheter.
Folket i Iran har under det gångna året visat att de inte längre uthärdar den
Islamiska regimen och deras omänskliga handlingar. De har starkt visat
omvärlden att den islamiska regimen är en diktaturregim som berövar
medborgarna alla rättigheter. Kampen i Iran pågår och alla sociala rörelser
utvecklar aktivt sina krav och kampformer. Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen
och studenter har närmat sig varandra och ansluter sig mer och mer varje dag
till en stark enighet vilken kan ge det slutliga svaret till problemet, den
islamiska regimen.
Rätten att bilda arbetarorganisation, kräva bättre löner och arbetsvillkor, är
arbetarnas självklara rättigheter som dock regimen bemöter med våld,
massarresteringar och tortyr.

Omedelbar och villkorslös frigivning av alla
arresterade och fängslade arbetare i Iran!
Frige Reza Shahabi omedelbart!
7 August 2010
Gotlands fria fackförening
dan.persson5@comhem.se

Iransk – Svenska arbetar solidaritets kommitté
isask@comhem.se

