
                

 
  آقای رئيس جمھور فرانسه

  کاخ اليزه
  ٢٠١٧ سپتامبر ١۴پاريس، 

  

   رئيس جمھورآقای

ای رضا شھابی، عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه سازمان ھای ما مايل اند توجه شما را به  وضعيت آق
  . سال زندان در گذشته، ايشان دوباره زندانی شده است۵پس از تحمل . جلب کنند) ايران(

ق اعتصاب و ايجاد او دفاع از ح»  جرم«تنھا .  به شش سال زندان محکوم شده است»  اقدام عليه امنيت ملی«، او به اتھام ٢٠١٠در سال 
او که به دPيل پزشکی آزاد شده بود، به رغم توصيه پزشک که زندانی شدن او را مناسب نمی دانستند، در  .تشکKت  سنديکائی مستقل بود

  . اوت امسال مجبور شد برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکوميتش، خود را به زندان رجائی شھر کرج معرفی کند٩

 به دPيل پزشکی، مقامات زندان يک سال ٢٠١۶به بھانهء عدم تطابق قانونی آزادی او در سال . انی به ھمين نيز بسنده نکردندمقامات اير
 اعتراض به محکوميت جديد، رضا شھابی به محض ورود به زندان رجائی شھر، دست به اعتصاب  در. ديگر به دوره زندان او افزوده اند

  .  زندان بسيار سخت استشرايط حبس در اين. غذا زد

در ). مثل نارسائی کليه، آرتروز شديد که نتيجهء وخامت چھار مھره پشت او ست(رضا شھابی از مشکKت سKمتی متعددی رنج می برد 
محکوميت زندان او نقض آشکار حقوق انسانی و کنوانسيون ھای سازمان  .صورت عدم دسترسی به درمان خطر فلجی او وجود دارد

  .در حالی که جمھوری اسKمی ايران عضو اين سازمان وابسته به سارمان ملل متحد است. کار استجھانی 

عKوه بر مورد رضا شھابی که ما خواستار آزادی فوری اش ھستيم، شماری از فعاPن سنديکائی ديگر در زندان ھای ايران می پوسند، از 
اين زندانيان با خطر محکوميت ھای شديد . ی اخير، محمود بھشتی لنگرودیجمله اسماعيل عبدی از انجمن صنفی معلمان و در روزھا

از بين آنان، می توان از دو فعال کارگری عضو سنديکای . روبرو ھستند که اجرای حکم به  داوری و تمايل مقامات مسئول وابسته است
متاسفانه اين فھرست کامل .  کارگران ايران نام بردشرکت واحد، ابراھيم مددی و داود رضوی و نيز محمود صالحی، مدافع قديمی حقوق

  .ما برای ارائه پرونده کامل تر آماده ھستيم.  نيست

در جريان دستگيری . در ھر اول ماه مه، تعداد زيادی محکوم می شوند. ، دو مسئول سندکائی در زندان فوت کردند٢٠١۵ و ٢٠١۴در سال 
برخی از آنان ھنوز در . رنده در آستانه روز کارگر، صدھا فعال کارگری برای مدت چند ھفته و حتی ماه ھا به زندان می افتندھای پيشگي

  .زندان ھا می پوسند

 فعاليت سنديکائی، فرد را با خطر محکوميت به اعدام، زندان ھای طوPنی، اخراج از. يادآوری می کنيم که سنديکاھا در ايران ممنوع اند
به رغم  عادی سازی ادعائی، نظام سياسی کشور يکی از سرکوبگر ترين  کشورھا برای  .کار و حتی مصادره اموال روبرو می سازد

را ) اعدام ھای در مKء عام(اين کشور پس از چين، بزرگترين تعداد اعدام  . نقض حقوق انسانی بسيار گسترده است. فعاPن سنديکائی است
  . استدر جھان انجام داده

ما فکر می کنيم که در حيطه قدرت شماست تا پيش مسئوPن حکومت ايران و به ويژه آقای حسن روحانی  که در سال گذشته به دعوت 
فرانسه که  در سازمان . زندگی سنديکاليست ھای محکوم به زندان به آن وابسته است. رسمی از فرانسه ديدار کرد، واکنش نشان دھيد

. رد، بايد در چارچوب آن بکوشد تا کشورھای عضو اين سازمان به مصوبات و کنوانسيون ھای آن احترام بگذارندجھانی کار حضور دا
ضروری ست که جمھوری اسKمی ايران احترام به اين کنوانسيون ھا را در کشورش تضمين کند و نتيجهء عملی آن، آزادی فعاPن 

  .کارگران و فعاPن سنديکائی ستسنديکائی و زندانيان عقيدتی و توقف قطعی تعقيب 

  .، احترامات فائقه ما را بپذيريدآقای رئيس جمھور 

  

   CFDT لوران برژه، دبيرکل سنديکای س  ا ف د  ت               Amnesty Internationalکاميی ب�ن رئيس عفو بين الملل  فرانسه 

  FSU رکل  ا ف ا س اوبرناد ت گروآزون دبي            CGT فيليپ مارتين ز، دبير کل س  ژ  ت

  Solidaire اريک ب ن ل  و  سسيل گوندار لدبيران سنديکای  سوليدر          UNSA لوک ب ريی، دبيرکل اونسا
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  :ترجمه و تکثير از 

   فرانسه–ی با کارگران ايران ھمبستگی سوسياليست

   پاريس-اتحاد بين الملل در حمايت از کارگران ايران 


