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 رضا شھابی را آزاد کنيد        

 جمھوری اس(می قاتل محمد جراحی است

 

  

صبح امروز سيزده مھرماه محمد جراحی کارگر مبارز و پيشرو در اثر ابت� به سرطان تيروئيد در بيمارستان تجريش تھران 
ھمراه با  ٩٠بار در سال وی که توسط مقامات جمھوری اس�می چندين بار دستگير و زندانی شده بود، برای آخرين . درگذشت

در زندان مرکزی تبريز بدون حتا يک روز مرخصی  ٩۵رفيق و ھمسنگر خود کارگر مبارز شاھرخ زمانی دستگير شد و تا سال 
  .بسر برد

پس از عمل جراحی در بيمارستان تبريز، مقامات جمھوری اس�می با مرخصی . ھای زندان به بيماری سرطان مبت� شد او در سال
  .ی وی موافقت نکرده و پس از عمل او را به زندان بازگرداندند که ھمين مساله موجب تشديد بيماری وی شددرمان

ای خطاب به سنديکای نقاشان ساختمانی در رابطه با بيماری خود  ھای زندان در نامه وی که عضو سنديکای نقاشان بود، در سال
و وضعيت نامناسب زندان تبريز از نظر تغذيه و بھداشت به ) سال ۵۵(در طول اين مدت به دليل شرايط سنی : "نوشته بود
ولی متأسفانه تا به حال اقدامات مناسبی از طرف مسئولين . ام ھايی اعم از سرطان تيروئيد، ديابت و چربی خون دچار شده بيماری

ابت�ء به بيماری سرطان تيروئيد يکبار مورد خاطر  شايان ذکر است بنده به. ھايم انجام نگرفته است زندان در راستای درمان بيماری
رو اينجانب  از اين. ام و طبق نظر پزشکان متخصص مراحل درمانی بايد در بيرون از زندان پيگيری شود عمل جراحی قرار گرفته

کرده بودم  با تکميل پرونده پزشکی خود و ارسال آن به پزشکی قانونی جھت صدور نظر کارشناسی مبنی بر عدم تحمل حبس اقدام
  .ام ماه از طرف مسئولين امر پاسخی دريافت نکرده ۵و اکنون با گذشت 

ام و حتی پس از عمل جراحی تيروئيد و عليرغم نظر پزشکان  سال گذشته از مرخصی بھره نبرده ٢بايد عنوان کنم اينجانب در طی 
خودداری و ب�فاصله پس از عمل جراحی به زندان  مبنی بر استراحت کامل، مسئولين زندان از اعطای مرخصی استع�جی به بنده

جمھوری اس�می قاتل محمد . ماه بعد درگذشت ١۴از زندان آزاد شد و کمتر از  ٩۵مرداد  ١٩محمد جراحی در ". ام منتقل شده
 .طور که قاتل رفيق و ھمسنگر او شاھرخ زمانی است جراحی است ھمان

ھای قرون وسطايی جمھوری اس�می نيز دست از  د جراحی بود که حتا در زندانپرونده محم شاھرخ زمانی کارگر مبارز و ھم
  .در زندان گوھردشت جان باخت ٩۴مبارزه نکشيد و در شھريور 

وی ھفته گذشته و در پی . برد ھم اکنون رضا شھابی کارگر مبارز شرکت واحد تھران در وضعيت بسيار وخيم جسمی بسر می
اما از آن زمان تاکنون حتا به وضعيت . روز به طور مشروط به اعتصاب غذای خود خاتمه داد ۵٠ ی مقامات دولتی بعد از وعده

ھای فوری پزشکی بيرون از  روز اعتصاب غذا او نياز به مراقبت ۵٠ست که بعد از  جسمی او نيز رسيدگی نشده و اين در حالی
  .زندان دارد

  . است ھای جمھوری اس�می در خطر جان رضا شھابی در زندان

قيد و شرط رضا شھابی و ديگر کارگران و معلمان دربند و تمامی زندانيان  خواستار آزادی فوری و بی) اقليت(سازمان فدائيان 
  .سياسی است

  .داند که جان و س�متی رضا شھابی را به خطر اندازد جمھوری اس�می را مسوول ھر اتفاقی می) اقليت(سازمان فدائيان 

قيد و شرط او حمايت کرده و بر  خواھد تا از رضا شھابی و خواست آزادی بی ھای آگاه می ی انسان از ھمه) اقليت(سازمان فدائيان 
 .ھای خود برای آزادی او بيافزايند ت�ش
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