به رضا شهابی و حامیان وی!
رضا شهابی را با پاپوش روانه زندان کردند .مطابق اطالعیه دیروز سندیکای واحد" ،مسئول ارشد اطالعاتی با
شهابی صحبت کرده است و به رضا گفته که محکومیت شما در تاریخ  ۴۹/۶۰/۴۹تمام شده است .اما چون به
فعالیتهای سندیکایی ادامه داده ای دستگاه اطالعاتی قصد بازداشت مجدد شما را داشته اما در نهایت به این نتیجه
رسیده که با غیبت اعالم کردن مرخصی ای پزشکی شما را گوشمالی بدهد .و شب قبل از مراجعه شما به زندان در
هیجدهم مرداد ماه با زندان تماس گرفته شده که علیرغم اینکه نامه آزادی شهابی در پرونده است ،ایشان را در زندان
نگهدارید.
رضا شهابی که محکومیت  5سال قبلی خود را نیز ناعادالنه می دانست در اعتراض بی عدالتی دستگاه فاسد قضایی
از همان روز ورود خود به زندان ،در  17مرداد دست به اعتصاب غذا زد .رضا شهابی در چهل و پنجمین روز
اعتصاب غذا به سر می برد .جسمش به شدت تحلیل رفته و بیماری هایش تشدید شده است .او در شرایط بحرانی قرار
دارد و هر اتفاق ناگواری ممکن است رخ بدهد .خون ریزی معده ،سکته ،نقص عضو و  . ...رضا شهابی اکنون نه
فقط به مثابه عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد بلکه به عنوان چهره شاخص جنبش کارگری مطرح است و به
همین دلیل نیز حمایت های کم نظیری در این دوره از وی انجام شده است .تجمع اعضای سندیکای واحد و فعالین
کارگری در مقابل مجلس ،حرکت با سرعت بیست کیلومتر و با چراغ های روشن از طرف رانندگان شرکت واحد،
تجمع در مقابل زندان ،دیدارهای جمعی و فردی با خانواده ی رضا شهابی ،حمایت وسیع تشکل های کارگری خارج
کشور ،کمپین های حمایتی در خارج کشور ،حمایت های وسیع رسانه ای و  ...از جمله ی آنها است .حمایت های
گسترده ،رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی را در تنگنا قرار داده است.
همسر رضا شهابی پس از مالقات دیروز با وی اطالع داده است که نیمه ی چپ بدن رضا بی حس شده و سوزش
معده و فشار خون پایین وی را رنج می دهد و کاهش وزن زیادی داشته است .رضا شهابی اعالم کرده دیگر چای و
قند نخواهد نوشید و از روز پنجشنبه به اعتصاب غذای خشک دست خواهد زد .تبدیل اعتصاب غذای تر به اعتصاب
غذای خشک پس از چهل و پنج روز موقعیت او را در وضعیت بسیار بحرانی قرار خواهد داد .با اعتصاب غذای
خشک مدت کوتاهی می شود زنده ماند .واضح است که هر گونه اعتراضی و به هر شکلی از جانب رضا شهابی
مورد حمایت ما و جنبش کارگری و دیگر مردم آگاه خواهد بود ،اما از طرفی زنده بودن رضا شهابی برای جنبش
کارگری بسیار مهمتر و تاثیر گذارتر است و از طرف دیگر همه ی حامیان رضا شهابی در این دوره هم پیمان و
متعهد می توانند باشند تا با پایان یافتن اعتصاب غذای او همچنان و با پیگیری کنونی ،حمایتشان و اعتراضشان را
ادامه دهند .جنبش کارگری نیاز به چهره های استوار و با نفوذی مثل رضا شهابی دارد .مبارزه ادامه دارد و سالم
بودن رضا شهابی و افرادی مثل او برای طبقه کارگر در نبردهای سرنوشت ساز پیش رو ضروری است.
ما به نوبه ی خود ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت او مسئولیت هر گونه اتفاقی برای رضا شهابی را متوجه
جمهوری اسالمی می دانیم ،اما فکر می کنیم همه ی حامیان وی می توانند ضمن درخواست پایان اعتصاب غذا از
رضا شهابی هم پیمان شوند تا آزادی او ،با همین توان و حتی بیش از آن تالش کنند.
سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی!
زنده باد سوسیالیسم!
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