بازگرداندن محمود صالیح و رضا شهاب
ر ن
فعالی
زنجی کردن
به زندان و غل و
ر
کارگری را شدیدا محکوم کنیم
کمیته دفاع از محمود صالحی در اطالعیه شمار  ۹خود اعالم نموده
است که دستگاه قضایی و اطالعاتی رژیم جمهوری اسالمی در
تصمیمی مشترک هرگونه تالش خانواده محمود برای مرخصی
پزشکی ایشان را به شکست کشاندند و روز شنبه  ۲۰آبان ماه برابر با
 ۱۱نوامبر محمود صالحی را با تنی بیمار و قلبی نیازمند معالجه
فوری به زندان سقز برگرداندند .این در شرایطی است که محمود
صالحی نیاز حیاتی به درمان در بیمارستانی مجهز در یکی از
شهرهای بزرگ کشور دارد و به هیچ عنوان توانایی تحمیل شرایط
زندان را به دلیل بیماریهای قلبی و کلیه ندارد .جمهوری اسالمی طی
سالها زندان و اذیت و آزار دو کلیه محمود صالحی را از بین برد و
اینکه قلب این مبارز جنبش کارگری ایران را نشانه گرفته است.
در همین روز ،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای اعالم نمود که رضا شهابی به دلیل
عوارض جسمی در ناحیه گردن و کمر و پاهایش روز بیستم آبان از زندان رجایی شهر به درمانگاه بیمارستان خمینی با غل
و زنجیر اعزام شد .رضا شهابی پس از معاینه پزشک دوباره به زندان منتقل شد .این رفتار غیرانسانی در شرایطی صورت
می گیرد که طبق وعده های پوشالی مقامات ارشد امنیتی جمهوری اسالمی رضا شهابی می بایست تا کنون نه فقط در
بیمارستانی خارج از زندان بستری و معاینه میشد بلکه احکام ظالمانه زندان که به حکم او اضافه شده بود همگی لغو
میگردیدند.
طبق همین گزارشات ،علی رغم تحمل شرایط بسیار سخت و بیماریهای متعدد ،روحیه محمود صالحی و رضا شهابی کامال
باال بوده و خدشه ای به عزم و استقامت این مبارزین جنبش کارگری ایران وارد نشده است .با این وجود بر همه ماست که
نه تنها با شدت تمام غل و زنجیر کردن فعالین کارگری را در سطح گسترده افشا و محکوم کنیم بلکه در عین حال برای هر
چه رسواتر کردن سبعیت رژیم آدمکش و کارگرستیز جمهوری اسالمی آنرا مقابل چشمان انسانهای آزادیخواه در سراسر
ایران و جهان قرار دهیم .کلیت رژیم جمهوری اسالمی مسئول جان محمود صالحی و رضا شهابی می باشد.
محمود صالحی ،رضا شهابی ،و دیگر فعالین جنبش کارگری و معلمان در بند باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.
احکام صادره علیه کلیه فعالین کارگری و معلمان باید لغو گردند و تعقیب و اذیت و آزار فعالین و مدافعین حقوق کارگری
متوقف گردد .حمایت و همبستگی طبقاتی گسترده ،همه جانبه و بی وقفه می تواند ضامن آزادی این عزیزان و دیگر فعالین
کارگری در بند باشد.
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