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 خارج کشور حزب کمونیست ایران  تشکیالت ی کمیتهاطالعیه

 جان رضا شهابی در خطر است!

  

بازداشت رضا شهابی برای یک ماه دیگر از سوی    های رسیده از ایران در پی تمدید قراربنا به گزارش 

نهادهای اطالعاتی رژیم در شرایطی که وضعیت جسمی وی بشدت وخیم و بحرانی توصیف شده است  

  خود بازداشت  با خانواده خبر  رضا شهابی در تماس تلفنیعمال جان وی را با خطر مواجه نموده است.  

صورت گرفت    یکشنبه   دیروز  ست بازجویان اطالعات به درخواکه  توسط دادیاری شعبه دوم مقدس اوین  

 را اعالم کرد. 

وضعیت    اردیبهشت که وی بازداشت شد  ۲۵کمیته دفاع از رضا شهابی خبر داده است که از روز یکشنبه  

با  و تالش نموده اند    باالی سر او رفته  که بارها سراسیمه  به وخامت گذاشته و تیم پزشکی  او رو   جسمی

  اما وضعیت وی   وضعیت ایشان را به حالت عادی برگردانند ی حسی و کاهنده درد  خوراندن داروهای ب 

به حالت عادی بازنگشته است. فشار خون باال، کمر درد شدید، بی حسی در سیستم عصبی، بی حسی    هنوز

سمت چپ صورت که در حال سرایت به سایر نقاط بدن اوست و نیز گردن درد و سردرد شدید از جمله  

 .  وضعیت است عالیم این 

بنا بر گزارش همین کمیته مشکالت جسمانی رضا شهابی عوارض شکنجه های اعمال شده بر ایشان در  

قبلیدوره   بند    او  بازداشت  نتیجه شکنجه های وزارت    ۲۰۹در  در  اوین است. رضا شهابی  اطالعات 

ناپذیری در سیستم عصبی،  های پیشین، دچار عوارض بازگشت  اطالعات طی سال های قبل و در بازداشت 

 فقرات و کمر و گردن شد که اکنون با بازداشت مجدد وی به زندان دوباره این عوارض عود کرده است 
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بازجویی و تحت فشار قرار دادن رضا شهابی در  کمپین دفاع از رضا شهابی خاطر نشان نموده است که:  

رضا شهابی، فعال کارگری است که در  این شرایط جسمی مصداق بارز شکنجه های شدید جسمی است.  

راستای دفاع از حقوق کارگران فعالیت کرده است. رضا شهابی و سایر زندانیان کارگری و سیاسی باید  

 ! فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 

در مورد وضعیت  تشکیالت  کمیته   نگرانی شدید خود  اعالم  ایران ضمن  کمونیست  خارج کشور حزب 

جمهوری اسالمی ایران را مسئول حفظ جان رضا شهابی    داریسرمایه   زندانی، رژیم بحرانی این کارگر  

 میداند. رضا شهابی بایستی بدون قید و شرط آزاد و برای مداوا به بیمارستان منتقل گردد.

میخواهیم مقامات رژیم    های کارگری و نهادها و افراد مدافع حقوق زندانیان و حقوق بشرما ازهمه تشکل 

ا برای آزادی وی تحت فشار قرار دهند. بایستی با دفاع از جان این فعال کارگری نگذاشت رژیم  ایران ر

 جمهوری اسالمی وی را از بین ببرد! 

 خارج کشور حزب کمونیست ایران  تشکیالت  کمیته

 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲٦

  ۲۰۲۲مه  ۱۶
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