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ﺳازﻣان ھای ﻣا ﻣايل اند توجه شما را به وضعيت آقای رضا شھابی ،عضو ھيئت ﻣديره ﺳنديکای شرکت واحد اتوبوﺳرانی تھران و حوﻣه
)ايران( جلب کنند .پس از تحمل  ۵ﺳال زندان در گذشته ،ايشان دوباره زندانی شده اﺳت.
در ﺳال  ،٢٠١٠او به اتھام »اقدام عليه اﻣنيت ﻣلی« به شش ﺳال زندان ﻣحکوم شده اﺳت .تنھا »جرم« او دفاع از حق اعتصاب و ايجاد
تشکالت ﺳنديکائی ﻣستقل بود .او که به داليل پزشکی آزاد شده بود ،به رغم توصيه پزشک که زندانی شدن او را ﻣناﺳب نمی دانستند ،در
 ٩اوت اﻣسال ﻣجبور شد برای گذراندن ﺳه ﻣاه باقی ﻣانده از ﻣحکوﻣيتش ،خود را به زندان رجائی شھر کرج ﻣعرفی کند.
ﻣقاﻣات ايرانی به ھمين نيز بسنده نکردند .به بھانهء عدم تطابق قانونی آزادی او در ﺳال  ٢٠١۶به داليل پزشکی ،ﻣقاﻣات زندان يک ﺳال
ديگر به دوره زندان او افزوده اند .در اعتراض به ﻣحکوﻣيت جديد ،رضا شھابی به ﻣحض ورود به زندان رجائی شھر ،دﺳت به اعتصاب
غذا زد .شرايط حبس در اين زندان بسيار ﺳخت اﺳت.
رضا شھابی از ﻣشکالت ﺳالﻣتی ﻣتعددی رنج ﻣی برد )ﻣثل نارﺳائی کليه ،آرتروز شديد که نتيجهء وخاﻣت چھار ﻣھره پشت او ﺳت( .در
صورت عدم دﺳترﺳی به درﻣان خطر فلجی او وجود دارد .ﻣحکوﻣيت زندان او نقض آشکار حقوق انسانی و کنوانسيون ھای ﺳازﻣان
جھانی کار اﺳت .در حالی که جمھوری اﺳالﻣی ايران عضو اين ﺳازﻣان وابسته به ﺳارﻣان ﻣلل ﻣتحد اﺳت.
عالوه بر ﻣورد رضا شھابی که ﻣا خواﺳتار آزادی فوری اش ھستيم ،شماری از فعاالن ﺳنديکائی ديگر در زندان ھای ايران ﻣی پوﺳند ،از
جمله اﺳماعيل عبدی از انجمن صنفی ﻣعلمان و در روزھای اخير ،ﻣحمود بھشتی لنگرودی .اين زندانيان با خطر ﻣحکوﻣيت ھای شديد
روبرو ھستند که اجرای حکم به داوری و تمايل ﻣقاﻣات ﻣسئول وابسته اﺳت .از بين آنان ،ﻣی توان از دو فعال کارگری عضو ﺳنديکای
شرکت واحد ،ابراھيم ﻣددی و داود رضوی و نيز ﻣحمود صالحی ،ﻣدافع قديمی حقوق کارگران ايران نام برد .ﻣتاﺳفانه اين فھرﺳت کاﻣل
نيست .ﻣا برای ارائه پرونده کاﻣل تر آﻣاده ھستيم.
در ﺳال  ٢٠١۴و  ،٢٠١۵دو ﻣسئول ﺳندکائی در زندان فوت کردند .در ھر اول ﻣاه ﻣه ،تعداد زيادی ﻣحکوم ﻣی شوند .در جريان دﺳتگيری
ھای پيشگيرنده در آﺳتانه روز کارگر ،صدھا فعال کارگری برای ﻣدت چند ھفته و حتی ﻣاه ھا به زندان ﻣی افتند .برخی از آنان ھنوز در
زندان ھا ﻣی پوﺳند.
يادآوری ﻣی کنيم که ﺳنديکاھا در ايران ﻣمنوع اند .فعاليت ﺳنديکائی ،فرد را با خطر ﻣحکوﻣيت به اعدام ،زندان ھای طوالنی ،اخراج از
کار و حتی ﻣصادره اﻣوال روبرو ﻣی ﺳازد .به رغم عادی ﺳازی ادعائی ،نظام ﺳياﺳی کشور يکی از ﺳرکوبگر ترين کشورھا برای
فعاالن ﺳنديکائی اﺳت .نقض حقوق انسانی بسيار گسترده اﺳت .اين کشور پس از چين ،بزرگترين تعداد اعدام )اعدام ھای در ﻣالء عام( را
در جھان انجام داده اﺳت.
ﻣا فکر ﻣی کنيم که در حيطه قدرت شماﺳت تا پيش ﻣسئوالن حکوﻣت ايران و به ويژه آقای حسن روحانی که در ﺳال گذشته به دعوت
رﺳمی از فرانسه ديدار کرد ،واکنش نشان دھيد .زندگی ﺳنديکاليست ھای ﻣحکوم به زندان به آن وابسته اﺳت .فرانسه که در ﺳازﻣان
جھانی کار حضور دارد ،بايد در چارچوب آن بکوشد تا کشورھای عضو اين ﺳازﻣان به ﻣصوبات و کنوانسيون ھای آن احترام بگذارند.
ضروری ﺳت که جمھوری اﺳالﻣی ايران احترام به اين کنوانسيون ھا را در کشورش تضمين کند و نتيجهء عملی آن ،آزادی فعاالن
ﺳنديکائی و زندانيان عقيدتی و توقف قطعی تعقيب کارگران و فعاالن ﺳنديکائی ﺳت.
آقای رئيس جمھور  ،احتراﻣات فائقه ﻣا را بپذيريد.
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