
اقدام فوری عفو بین الملل 

رضا شهابی یبرای آزاد  
 

 
 

وضعیت ، خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به ۷۱۸۲سپتامبر  ۸۱ل در بیانیه ای به تاریخ لعفو بین الم

. دی فوری و بدون قید و شرط او شداسالمتی رضا شهابی و آز  
 

 در این اقدام فوری )لینک به متن انگلیسی( از جمله آمده است:  
 

 ۷۱۰۲اگوست  ۹در تاریخ  کارگری در ایران،ای رضا شهابی، فعال اتحادیه "

منجر  اعتصاب غذای اعتراضی اوبه در نتیجه  مجبور شد به زندان باز گردد که

روز اعتصاب غذا، سالمت او به طوری جدی وخیم  ۰۱از  پس از بیش. گردید

او یک زندانی عقیدتی . تر شده است و او نیاز به مراقبت ویژه پزشکی دارد

.است و باید بالفاصله و بدون قید و شرط آزاد شود  

  

رضا شهابی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت 

کارگری برای کارگران شرکت واحد  ای هاتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادی

اگوست، یعنی هنگامیکه  ۹، از تاریخ (شرکت واحد)اتوبوسرانی تهران و حومه 

مجبور به بازگشت به زندان رجایی شهر کرج در نزدیکی تهران شد، تا کنون 

او سردردهای شدید و سرگیجه دارد، فشار . در اعتصاب غذا به سر می برد

حسی سمت چپ بدنش بدتر شده است، و احساس سوزش خونش کاهش یافته، بی 

 ۰۱حدود او همچنین گفته می شود که . در معده و مشکالت گوارشی نیز دارد

".کیلو وزن کم کرده است  

  

:عفو بین الملل همچنین آمده است اضطراری در بیانیه  

 

:بنویسید نامهلطفا بالفاصله به انگلیسی، فارسی یا زبان خودتان "   

 

از مقامات ایرانی بخواهید تا رضا شهابی را بالفاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند زیرا او یک زندانی عقیدتی است که  

.دیه ای کارگری در حبس به سر می بردای خود از طریق فعالیت اتحنمیز حقوق انساآمسالمت  انجامل تنها به دلی  

 

در صورت لزوم در یک مرکز  ،رداقبتهای پزشکی ویژه ای که نیاز داو به مرااطمینان حاصل شود آز آنها بخواهید که 

ه، دسترسی گاهانآ، استقالل و رضایت بودن با اخالق پزشکی، از جمله اصول محرمانه مطابقپزشکی خارج از زندان، 

.داشته باشد  

     

انتخاب خود، که تحت میثاق بین المللی مورد حق هر فرد برای تشکیل و پیوستن به اتحادیه کارگری  از آنها بخواهید که به 

ایران توسط هر دو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، 

".شده اند، احترام بگذارند و آنرا رعایت کنندتصویب   

 

کارزارهای اضطراری بین المللی  . ستمین روز اعتصاب غذای او بطور جدی در خطر ا ۰۰جان رضا شهابی در آستانه 

له آزاد رضا شهابی باید بالفاص. برای آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی را هر چه گسترده تر باید به پیش برد

.قرار بگیردمناسب پزشکی  گردد و مورد درمان  

 
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۷۱۸۲سپتامبر  ۸۱

iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak/ 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7104/2017/en/
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