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   قید و شرط رضا شھابی بدونآزادی فوری و
  

مدیره سندیکای    تأرضا شھابی، عضو ھی وضعیت از مدت ھای مدیدی است کھ  امضاء کننده، کارگریسازمان ھای 
 برای احقاق حقوق کارگران   ھای رضا شھابی فعالیت. را با دقت دنبال می کندشرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ،

 با این وجود  . ایران کامال در چارچوب معاھدات بھ رسمیت شناختھ در سطح جھانی و سازمان جھانی کار بوده استدر
  . و نزدیک بھ شش سال در زندان بسر برده استه ھای اش دستگیر شدفعالیترضا شھابی در گذشتھ بارھا بھ خاطر 

 

 را دوباره زندانی می کنند رضا شھابیپس از آن کھ  اخیرا ً، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ بھ استناد 
رضا شھابی از بیماری ھای . می افزایندھم  روز دیگر ٩۶٨ ، سالعالوه بر یکخودسرانھ بر مدت محکومیت اش 

او .  کھ معلول شکنجھ در زندان و فقدان مداوا و معالجھ در طی سال ھای طوالنی حبس می باشنداری رنج می بردیبس
 تمام محکومیت ھای  نظرمی شود و تنھا پس از آن کھ مدیر زندان قول تجدیدمتوسل  اعتراض بھ اعتصاب غذا در

ترتیب   بھ ھیچیک از اعتراضات اواما تا بھ امروز.  او بھ اعتصاب غذای خود پایان می دھد، را می دھدشاخیر
  .هداده نشد اثر
  

  . جان او در خطر است.شده استر سکتھ مغزی در زندان دچاً  اخیرارضا شھابیمطلع شده ایم کھ 
  

خواستار آزادی فوری و بدون قید و  ً اعتراض داریم و رسمارضا شھابیگان این نامھ بھ زندانی شدن امضاء کنندما 
  . شود برخوردار شرط او ھستیم تا او امکان یابد کھ از معالجات و مراقبت ھای درمانی مناسب و شایستھ

  
 ملزم بھ رعایت ، بھ عنوان یک عضو سازمان جھانی کار، خاطر نشان می شویم کھ جمھوری اسالمی ایرانًمضافا

  .  از آن جملھ آزادی تشکل و مذاکرات جمعی است آن سازمان،تعھدات خود در قبال معاھدات بنیادی
  
  

   ٢٠١٧ دسامبر ٢۵پاریس، 
 
    

  France-CFDT(se Démocratique du Travail Confédération Françai (  )فرانسھ. (ت.د.اف.سندیکای س
  

 Confédération Générale du Travail ( CGT- France)  )فرانسھ. (ت.ژ.سندیکای س

   France-FSU( Fédération Syndicale Unifiée (  )فرانسھ. (او. اس.سندیکای اف

 Union Syndicale Solidaires (France)  )فرانسھ (سندیکای سولیدر

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - Fra  )فرانسھ(کای اونسا سندی nce)  

 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL- Italia)  )ایتالیا. (ال. ای.ژ.سندیکای س

 Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO - Espania)  )اسپانیا. (او.او.س.سندیکای س

  Swedish Trade Union Confederation (LO- Sweden)  )سوئد. (او.سندیکای ال

  Swedish Transport Workers’ union (Sweden)  )سوئد(سندیکای ترانسپورت 

Transport Industrial and Metal Workers´Union (IF Me  )سوئد(متال . اف.سندیکای ای tall - Sweden)  

Swedish Municipal Workers’ Union (Kommunal - Sweden  )ئدسو(سندیکای کمونال  ) 

 Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB - Belgique)  )بلژیک(. ب. ت .ژ. سندیکای اف

 


