
ت کارگری ایران و سراسر جھانالنامھ سرگشاده سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و حومھ بھ کارگران و تشک  
 

! در صورت تداوم حبس ظالمانھیخطر مرگ رضا شھاب  
 

 از ھمھ کارگران و تشکالت کارگری ایران و سراسر جھان درخواست دارد با تمام ظرفیت برای نجات ی واحدسندیکا
!بکوشندبی  رضا شھاجان   

 
 دائما مورد آزار و اذیت قرار ١٣٨۴ بازگشایی در سال بدنبالسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ 

  ماه خرداد در، عضو ھیات مدیره سندیکا،رضا شھابی.  زندانی و از کار اخراج شده اند آناعضای بسیاری از  وداشتھ
تم نیروھای امنیتی در ھنگام بازداشت و بازجویی دو عمل جراحی سنگین بر روی  زندانی شد و بھ دلیل ضرب و ش١٣٨٩

ن رضا ا شش سال زندحکمدر شرایطی کھ . گردن و کمرش صورت گرفت و مدتی از حبس اش در مرخصی پزشکی بود
رضا الم کرد کھ  اع است بھ بھانھ اینکھ سھ ماه از مرخصی وی تایید نشده تھراندادستانیشھابی بھ پایان رسیده بود، 
 شھابی برای پیشگیری از ضبط ملک وثیقھ گذار خود پذیرفت کھ برای .باید بھ زندان برگرددبرای سپری نمودن این دوره 

، کل مرخصی ١٣٩۶ مرداد ١٨زندانی شدن مجدد شھابی در تاریخ اما بعد از سپری نمودن این سھ ماه بھ زندان برگردد؛ 
محکومیت حبس شھابی بھ این در حالیست کھ .  روز باید در زندان باشد٩۶٨  او کھدنوی را غیبت محسوب و اعالم کرد

 مقامات امنیتی و قضایی . صادر شده را در پرونده دیده است٩۴/٠۶/٢۴ نامھ آزادی اش کھ در تاریخ اوپایان رسیده و 
ن شد، بھ خانواده شھابی تعھد  روز اعتصاب غذای رضا شھابی کھ منجر بھ اعتراضات گسترده در ایران و جھا۵٠پس از 

دادند کھ بھ خواستھای او فوری رسیدگی نمایند، اما در ھفتھ ھای اخیر شھابی را تحت فشار گذاشتھ اند کھ کھ متعھد گردد 
 ومقاومت ھمچنان برمواضع یستادگی با ا امایشھاب .بھ ھر گونھ فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران خاتمھ می دھد

فشار وزندان نشده   ارعاب ومی دارد وھرگزتسلی کارگران است پافشارییکایمان داشتن حق تشکل مستقل وسندخود کھ ھ
  .    است

  
، نیمھ چپ صورت رضا افتادگی داشتھ و زیر  آذر٢٢ بھ تاریخ در آخرین مالقات خانواده رضا شھابی با وی در زندان

 اما حتی جھت آزمایش داشتھ است خفیف  مغزی سکتھکھست  ا گفتھاوپزشک زندان بھ . چشمش نیز فرو رفتھ بوده است
 کھ  بود پزشک متخصص تشخیص داده پیش از آنی رغم اینکھعل.  بودند بھ بیمارستان منتقل نکرده آذر٢۵ تا او را

نھ انی  این کارگر زند، بودشھابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و درخواست آزادی اش را در پرونده درج کرده
 مکرر فشار و  بطور دائمشھابیالزم بھ تاکید است کھ رضا  . کرده است نیز در زندان سکتھ مغزیبلکھ نگردید آزادتنھا 

 دارد و احساس بی حسی در پاھا و مداوم سر دردھای شدید ؛ اوست و در زندان بارھا خون دماغ شده است اخونش باال
  . ادرار داردشدید  و تکررهکلیھ ھای وی عفونت کرد. می کند

  
فوری آزاد و درمان نگردد شھابی  احتمال فراوان می رود اگر . استی رضا شھابی بھ شدت نگران سالمتی واحدسندیکا

، کھ  رضا شھابی ظالمانھ و غیرقانونی تداوم حبس.بیافتددر خطر بطور کامال جدی در روزھای آینده حالش بدتر و جانش 
نسانی او و نقض کامل کلیھ مقاولھ نامھ ھای بین اشکار بھ حقوق ابتدایی آ تجاوز دد،نوعی گروگان گیری محسوب می گر

 لذا از ھمھ کارگران و تشکالت .  مبنی بر آزادی حق تشکل و فعالیت مستقل کارگری می باشد کارالمللی سازمان جھانی
برای نجات جان رضا شھابی و  داریم کھ با تمام ظرفیت و اضطراریکارگری ایران و سراسر جھان درخواست فوری 

سندیکای واحد کلیھ مسئوالن نظام و بطور مشخص نھادھای امنیتی و قضایی . زادی فوری و بدون قید و شرط او بکوشندآ
  . امنیت رضا شھابی میداند حفظرا مسئول سالمتی و

 
بھ امید گسترش ھمبستگی کارگران جھان    

 
  ان و حومھسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھر
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