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همسر رضا شهابی در خصوص اظهارنظر شنبه صبح صبح

پزشک معالجه به کمپین گفت:« امروز پزشکش گفت که ممکن

است رضا به عمل جراحی مجدد گردن و کمر نیاز داشته باشد.

اما گفت اول باید آزمایش اT ار ای را انجاT دهد.»

درمان رضا شهابی در بیمارستان با تهدید به
ضرب و شتم او نیمه کاره ماند

همسر رضا شهابی، فعال کارگری که به دلیل دردهای

شدید از ناحیه گردن و کمر  صبح شنبه ۲۵ آذرماه به

بیمارستان منتقل شد به کمپین بین املللی حقوق بشر در

ایران گفت:« همسرم را پس از مدت ها پیگیری ما امروز
صبح به بیمارستان آوردند. دکترش پس از معاینه گفت

که رضا نیاز به “ام آر ای” دارد اما ماموری به اسم

“هادی کردی” که همراه او بود، می گفت نمی توانند
برای این آزمایش صبر کنند و او را باید تا قبل ظهر به

زندان برگردانند. او با عبارت های خیلی زشت رضا را

تهدید می کرد که اگر االن به زندان برنگردد او را با کتک

می برند. دکترش گفته بود که باید ساعت ۴ عصر ام آر

آی انجام شود و مامور می گفت من باید تو را تا ظهر به

زندان برگردانم. رضا هم عصبی شد و گفت دیگر هیچ درمانی را قبول نمی کند و از امروز اعتصاب درمان را

شروع خواهد کرد. او گفت نه دیگر دارو می خورد و نه به بیمارستان می آید.»

ربابه رضایی با اظهار نگرانی شدید از وضعیت همسرش به کمپین گفت:« ما ماه ها پیگیری کردیم تا دستور انتقال

او را به بیمارستان بگیریم اما امروز که منتقل شد با برخورد زشت ماموری معایناتش نیمه کاره ماند و دوباره به

زندان برگردانده شد. اگر او را اصال نمی آوردند بهتر بود.رضا وضعیتش بحرانی است. دچار نوسان فشار خون

شدید است، مرتب خون دماغ می شود، انگشتان دست و پای سمت راستش بی حس است. در مالقات های کابینی

چند دقیقه بیشتر رضا نمی توانست روی صندلی بنشیند، می گفت وقتی کمی بنشیم پاهایم کرخت می شود و وقتی

راه بروم پاهایم درد می گیرد. اگر رضا دیگر داروهایش را هم نخورد معلوم نیست چه اتفاقی برایش می افتد. »

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت

شد. براساس گزارش ها او در طی دوران بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به آسیب های نخاعی

شد که هنوز تحت درمان پزشکی است و در تابستان امسال مورد عمل جراحی در ناحیه گردن قرار گرفت. او

چندین بار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است و این بار اعالم کرده که دست به اعتصاب

درمان می زند.
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همسر رضا شهابی در خصوص اظهارنظر شنبه صبح صبح پزشک معالجه به کمپین گفت:« امروز پزشکش گفت

که ممکن است رضا به عمل جراحی مجدد گردن و کمر نیاز داشته باشد. اما گفت اول باید آزمایش ام ار ای را

انجام دهد.»

ربابه رضایی در خصوص اینکه پس از عمل جراحی همسرش در تابستان امسال آیا او مرتب به بیمارستان برای

معاینه منتقل می شده است، گفت:« پس از عمل جراحی فقط یکبار برای عکسبرداری از گردنش به بیمارستان

فرستاده شد و امروز هم قرار بود معاینه شود که اینطوری نیمه کاره او را به زندان برگرداندند. »

همسر رضا شهابی با اظهار اینکه این زندانی بیمار نه تنها از مرخصی درمانی محروم است بلکه ماه هاست

مالقات حضوری هم نداشته است، گفت:«پزشک معالجه رضا پس از عمل جراحی او در تابستان گفته بود که او

سه ماه باید در فضای به دور از تنش و استرس باشد اما ماموران پس از عمل جراحی بالفاصله او را به اوین

برگرداندند. از آن زمان تا کنون نه تنها علیرغم پیگیری های متعدد ما به رضا مرخصی تعلق نگرفته بلکه حتی به او

مالقات حضوری هم داده نشده است. حتی دختر ۱۲ ساله مان به دادستان تهران نامه نوشت که به پدرش اجازه

مرخصی درمانی بدهند اما به حرف های ما گوش نمی کنند. اصال برایشان مهم نیست که ما چه می گویم. نمی

دانم اگر برای نزدیکان خودشان هم این اتفاق ها می افتد اینطور عمل می کردند.»

رضا شهابی طبق حکمی که به او در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال ابالغ شد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال

حبس و به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است. او همچنین بر اساس این

حکم به ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی نیز محکوم شده است. این زندانی اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین

به سر می برد.


