همسزرضاشهابی ،فعال کارگزی که در اعتصاب غذای خشک بسز ميبزد:
او حتی نمی تىاند راه بزود ،حالش خيلی بد است
کوپیي بیي الوللی حمْق بطش دس ایشاى ُ :وسش سضاب ضاِببیز صًاذاًی دمیاذ ی ّ
دضْ ُیبت هذیشٍ سٌذیکبی کبسگشاى ضشکت ّاحذ ا ْبْسشاًی ِشاى اص سّص ضٌبَ ۳۱
آرس هبٍ دس بٌذ  ۹۰۲صًذاى اّیي دست بَ ادتصبة خطا صدٍ اسات باَ کوپایي بایي
الوللی حمْق بطش گفت کَ ّی دس ّضعیت حبدی بَ سش هی بشد ّ گفتَ است کاَ
ب صهبًی کَ کلیفص سّضي ًطْد بَ ایي ادتصبة اداهَ خْاُذ بْد.
سضب ضِببی  ۹۹خشداد هبٍ اهسبل دس هحل کبسش ببصداضات ضاذ ّ  ۰۰سّص سا دس بٌاذ
اًفشادی بْد اهب ب ایي صهبى جشم اّ هطخص ًطذٍ است .اّ باَ دلیال اعبلیات ُابی
صٌفی خْد چِبس سبل پیص ًیض اص کبس اخشاج ضذ.
صُشٍ سضبیی ز ُوسش ایي صًذاًی بب ابشاص ًگشاًی اص ّضعیت جساوی ُوساشش باَ
کوپیي بیي الوللی حمْق بطش دس ایشاى گفت « :اهاشّص کاَ باَ هتلابت سااتنز دیاذم
حتی ًوی ْاًذ ساٍ بشّد ز لذست حشف صدى ُن ًذاضت حبلص خیلی بذ بْد .خیلای
اص دّستبى ّ ُوکبساًص اص هي خْاستَ بْدًذ کَ اهشّص اص اّ بخْاُن کَ ادتصببص سا
بطکٌذ اهب اّ گفت هي ب سّضي ًطذى کلیفن ادتصببن سا اداهاَ های دُان .آخاش اّ
ًضدی بَ ُفت هبٍ است کَ ببصداضت ضذٍ ّ ٌُْص جشهص هطخص ًیست».
ُوسش ایي اعبل کبسگشی بب اظِبس ایٌکَ ُوسشش امظ اص حمْق ُن صٌف ُبی خْد
دابع هی کشدٍ ّ بَ غیش اص ایي کبس دیگشی اًجبم ًذادٍ اساتز گفات « :اّ ًضدیا باَ
ُفت هبٍ است کَ دس صًذاى استز دّ هبٍ پیص باب آصادی اّ باب لاشاس ّهیماَ هْاامات
ضذز ببس اّل گفتٌاذ کاَ  ۰۰هیلیاْى اهاب دّبابسٍ گفتٌاذ کاَ  ۳۰۰هیلیاْى ببیاذ ّهیماَ
گزاضتَ ضْد هب ُن ِیَ کشدین بب ایي ّجْد ٌُْص اّ سا آصاد ًکشدًذ».
صُاشٍ سضابیی باب اظِابس ایٌکاَ دلیاشغن اتش ُابی ّکایلص اهاب ٌُاْص اّ هْااك بااَ
دستشسی ّ خْاًذى پشًّذٍ ُوسشش ًطذٍ استز گفت « :اماظ های خاْاُن کاَ
صّد ش کلیف پشًّذٍ ُوسشم سّضي ضْد ّ آصاد ّ بَ خبًْادٍ اش بشگشدد .اًتظابس داسم
کَ ُوبى طْس کَ سضب ضِببی حتی دس صهبًی کَ دیگش اص کبس اخشاج ضاذٍ باْد اهاب اص
حمْق ُن صٌف ُبی خْد دابع هی کشد حبال آًِب ُن اص اّ ّ ّضعیتص دابع کٌٌاذ ّ
پطتص سا خبلی ًگزاسًذ».
دس حبلی ُفت هبٍ اص ببصداضت ایي صًذاًی هی گزسد کَ اّ ٌِب ًبى آّس خبًْادٍ باْدٍ
استز آًِب هستبجش ُستٌذ ّ دس ایي هذت ّ دسًبْد اّ دّستبًص بَ خبًْادٍ اص لحبظ
هبلی کو کشدٍ اًذ.

دسحبل حبضش بَ غیش اص سضب ضِببیز هٌصْس اسبًلْ ّ سعیذ ابْ شابیبى اص دیگاش اعابالى
کبسگشی ضشکت ّاحذ ا ْبْسشاًی ِشاى دس بٌذ ُستٌذ.
کوپیي بیي الوللی حمْق بطش دس ایشاى ضذیذا ًگشاى ّضیت ّخین ضِببی هیببضاذ
ّ همبهبت ایشاًی سا هسئْل ستهتی ّی هیذاًذ

