قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ،دیروز ،چهارشنبه  81مرداد  3 - 8931اوت
 7182مجددا زندانی شد .بهانه این بار باقی ماندن سه ماه از دوران محکومیتش بود.
رضا شهابی  77خردادماه  8913در حین کار توسط مزدوران وزارت اطالعات دستگیر شد .در بیدادگاه قوه فاسد
قضائیه به دلیل عضویت در سندیکای کارگران واحد و دفاع از حقوق کارگران به شش سال زندان ،هفت میلیون و
پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی محکوم شد .وی را  83ماه در
انفرادی  713اوین نگه داشتند .رضا شهابی در اثر شکنجه از ناحیه گردن و کمر شدیدا آسیب دید و دو بار از ناحیه
گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت.
در اعتراض به محکومیت ظالمانه و بد رفتاری ماموران زندان ،رضا شهابی در آخرین بار حدود شصت روز و تا
آستانه مرگ اعتصاب غذا کرد .در پایان با استقامت و مبارزه اش و اعتراضات همکاران و دیگر فعالین و تشکلهای
کارگری در داخل و خارج کشور بطور مشروط ،با یک وثیقه  711میلیون تومانی و با تائید پزشک قانونی برای
ادامه معالجه اش آزاد شد .با اینکه مرخصی استعالجی بخشی از دوران محکومیت است و خود وی در مراجعه روز
 82مرداد به زندان رجایی شهر نامه آزادی خود به تاریخ  72شهریور سال  8931را در پرونده دیده است اما
دادستانی غیبت رضا شهابی در سال  8939را بهانه کرده تا وی سه ماه دیگر در زندان باشد.

ماههاست که دهها حساب شخصی رئیس قوه فاسد قضائیه در مجلس و رسانه های داخل و خارج کشور مطرح
است که سود سپرده ها و وثیقه های محکومین بیدادگاههای اسالمی بدان واریز میشود و از این طریق الریجانی
ساالنه صدها میلیارد تومان به جیب می زند .در همین راستا دادستانی دستور ضبط وثیقه  711میلیونی رضا
شهابی را صادر کرده و وی در پایبندی اخالقی به صاحب وثیقه به زندان باز گشت تا قوه فاسد قضائیه وثیقه 711
میلیون تومان را باال نکشد.
حبس رضا شهابی محکوم است .فعالین و تشکلهای کارگری در داخل و خارج از ایران آنرا محکوم خواهند کرد.
رژیم اسالمی از اعتراض تشکلهای کارگری جهانی خالصی نخواهد یافت .همان اعتراضاتی که رژیم اسالمی به
دروغ به تشکلهای کارگری اطالع داد که رضا شهابی آزاد شده و به سرکار بازگشته است تا از زیر فشار رها شود.

رضا شهابی بدون قید و شرط باید آزاد شود!
هیچ فعال کارگری نباید در زندان باشد!
زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند!
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