
 

 

 

 

 

 

 

  فراخوان برای آزادی رضا شھابی، سنديکاليست ايرانی
  

 از مسئو�ن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه بار ديگر زندانی  يکیرضا شھابی
 به دليل دفاع از حق اعتصاب و حق ايجاد تشک-ت کارگری مستقل، به شش ٢٠١٠ در سال  او.شده است

  .سال زندان محکوم شد
  

 برای گذراندن سه ماه  که اوت مجبور شد٩در سال گذشته به د�يل پزشکی آزاد شده بود، در روز او که 
 در زندان، خود را به شتن اش و به رغم گزارش پزشکی مبنی بر عدم نگھدا،مانده از محکوميتشباقی 

  .زندان رجائی شھر معرفی کند
  

، يک سال ديگر ٢٠١۶آزادی او در سال » م تطابقعد« به بھانهء  ومقامات ايرانی به اين ھم کفايت نکردند
  .دنبر مدت زندان او افزود

  
  . اعتصاب غذا کرده است، اوت و پس از ورود به زندان٩رضا شھابی از روز 

در حالی که جمھوری اس-می . اين محکوميت نقض آشکار کنوانسيون ھای اساسی سازمان جھانی کار است
  . به ساازمان ملل متحد است عضو اين سازمان وابسته خودايران

  
  . خواھان آزادی فوری رضا شھابی ھستند امضا کننده اين فراخوان،سازمان ھای سنديکائی فرانسه

وضع . اين سنديکاھا، رھبران دولت ايران را مسئول وخامت قابل پيش بينی وضع س-متی او می دانند
 رفتارھای غيرانسانی  ش و به خاطر خاطر شرايط نامناسب دوره ھای پيشين زندان ا به،س-متی رضا شھابی

  .ده، ھم اکنون بسيار بد استشتحمل مکه 
  

سنديکاھای فرانسه ھمچنين آزادی ديگر فعا�ن زندانی  که به خاطر فعاليت ھای سنديکائی در زندان به سر 
آزادی آن ھا و نيز لغو محکوميت زندان ديگر .  اسماعيل عبدی معلم، را خواستارنداز جملهمی برند، 

  .ستا ابراھيم مددی و داود رضوی امری ضروری از جملهاعضای سنديکای کارگران شرکت واحد 
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