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 ۷۱۰۲سپتامبر  ۶

 

 ،خامنه ای گرامیسید علی یت هللا آ

 ،گرامیروحانی یس جمهور ئاقای ر

  

 !هستیم - صدای حقوق کارگران -آزادی فوری رضا شهابی  هانما خوا
 

فوری رضا  زادیآ خواهان ما (لمانآ همگانی خدماتاتحادیه  " )وردی" کارگری اتحادیه به نمایندگی از

اعتراض به در که هم اکنون ، رضا شهابیخود را با  حمایت و همبستگی تمام وجود با ما . هستیمشهابی 

در اعتصاب غذا  رفتهم گانجا دمکراتیکبه عنوان یک فعال کارگری و  نسبت به اوو بد رفتاری که  شکنجه

 .   ، اعالم می داریمبسر می برد

 

این فدراسیون، . می باشد( ای  تی اف) حمل و نقل اروپا فدراسیون  کارگران  عضو ،وردیاتحادیه کارگری 

منطقه "اتحادیه اروپا، عضواتحادیه های کارگری در کشورهای و  در اروپا استو فراگیر تشکلی اتحادیه ای

این فدارسیون بیش از سه .  ، اروپای مرکزی و اروپای شرقی را تحت پوشش خود دارد"ااقتصادی اروپ

رد که کشور اروپایی را در بر می گی ۱۰در  حمل و نقلاتحادیه  ۷۳۱میلیون و پانصد هزار کارگر متشکل در 

ل دریایی، هن، حمل و نقل جاده ای و لجیستیک، حمل و نقاه آر : در بخش های زیر به کار اشتغال دارند

ارج ه شدن و تبه رسمیت شناخما خواهان . آبراهای درون مرزی، هواپیمایی، بنادر، ماهیگیری و جهانگردی

 . انسان ها هستیم گذاری به تالش 

 

شرط رضا  زادی فوری و بی قید وآبرای را  اقدامات الزمیم همه می خواه ایران بهمین دلیل ما از مقامات

  . ، انجام دهنددر زندان بسر می برددر دفاع از حقوق کارگران هایش  شهابی که بعلت کوشش

 

 ،۷۱۰۲ اگوست ۹در تاریخ  ،سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومهمدیره  ترضا شهابی عضو هیئ

 ۷۱۰۲سال  دسامبر ۷۷ا شهابی، او باید ت دادستانی به همسر رضابنا به اظهارات . ازداشت شده استبمجددا 

بازداشت . المللی دولت ایران استشکار تعهدات بین ، نقض آرضا شهابی تداوم حبس. بسر ببرد در زندان

شکارا به معنی دست درازی به حقوق  آ ،منافع کارگراندفاع از  های آنان در فعالیت دلیل  فعالین کارگری به

سازمان جهانی  "انجمنزادی آ کمیته.  "مدنی بطور کلی و حقوق سندیکایی بطور اخص محسوب می شود

 در زندانرا بیش از این  او شهابی را منتفی اعالم کنید و قایآپیش از این از شما خواسته بود که حکم  کار

 .نگاه  ندارید

   

جان  به خطر افتادن ، سخت نگرانیم و بیم داده شده انددر آن قراربازداشت شدگان زندان که  شرایط وخیمما از 

 .بازداشت شدگان می دانیم بدتر شدن وضعیتمسئول پاسخگو و را ا دولت شم ما .را داریم نهاآ

                                                                                                      

 . سالمتی او انسانی بر خورد کنیدنسبت به وضع بد  زاد کنید ورضا شهابی را آ !به بازداشت خاتمه دهید 

                                                     

 ،با احترام

                                                                                                      

 بهله  هکریستین

                                                                                                      فدرال عضو هیئت مدیره

  
 

 ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران 
:جهت دسترسی به اصل نامه به سایت انگلیسی اتحاد بین المللی مراجعه نمایید  

http://www.workers-iran.org   

  


