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  ٢٠١٧ فوريه ١٣
  
  

 عالی جناب
  

 کشور، نگرانی شديد خود ١۶٢ ميليون عضو در ١٨١بدين وسيله کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری، به نمايندگی از 
 مجدد او به زندان،  را از اقدامات اخير مقامات قضايی و امنيتی ايران در تحت فشار قرار دادن رضا شھابی برای بازگردانيدن

  . دابراز می دار
  

سال ۶جھت سپری کردن مدت باقی مانده از . در حال حاضر رضا شھابی با گرو گذاشتن يک وثيقه در خارج از زندان است
او ھر لحظه در معرض خطر دستگيری و زندانی شدن )  ماه از آن باقی مانده٣که به ادعای مقامات رسمی تنھا (محکوميت اش 

  موردديد شده است که چنان چه رضا شھابی خود را به زندان معرفی نکند، خانهدر عين حال ضامن شھابی ھم تھ. قرار دارد
 و آسيب ھای به دليل وضعيت جسمی بسيار وخيمدر صورت بازگشت شھابی به زندان و . وثيقه توسط مقامات ضبط خواھد شد

  . که از آن ھا رنج می برد، س�متی اش به خطر خواھد افتاد ای جسمانی
  

 در حالی که مشغول رانندگی ٢٠١٠ھيأت مديريه سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران در ماه ژوئن  رضا شھابی عضو 
اتوبوس بود دستگير شده و پس از آن که در برابر چشمان ھمکارانش به شدت توسط مأموران مورد ضرب و شتم قرار می 

 دادگاه ١۵ ماه حبس در سلول انفرادی، توسط شعبه ١٩ پس از متحمل شدن یشھاب.قل می شودنت زندان اوين م٢٠٩گيرد، به بند 
 و ھم چنين پرداخت ، خاتمه دوران زندان از سال محروميت از فعاليت ھايی سنديکايی پس۵ سال حبس، ۶انق�ب محاکمه شده به 

 اثر شکنجه و فشارھای جسمانی ستون فقرات و مھره ھای گردن رضا شھابی در.  ميليون تومان جريمه نقدی محکوم می شود٧
 سال ۵ گذراندن  ازاو پس. ھای شديد شده بطوری که دوبار تحت عمل جراحی قرار می گيردآسيب شديد دوران بازجويی دچار 

  .زندان به توصيه پزشک زندان برای معالجه در خارج  از زندان، به مرخصی استع�جی می رود
  

ه خاطر فعاليت ھای سنديکائی اش به ناحق محکوم شده بود، به معنای عدم رعايت بازگشت رضا شھابی به زندان، که صرفا ب
  .قوانين بين المللی و زيرپا گذاشتن حقوق بشر است

  
دون گردانيدن اش به زندان و آزادی فوری و بنما خواھان پايان دادن به اذيت و آزار او و باز. رضا شھابی نبايد به زندان برگردد

  .مشرط او ھستيقيد و 
  

ما ھم چنين از مقامات دولت ايران می خواھيم که از سرکوب و آزار فعاdن کارگری در ايران دست برداشته و کليه اتھامات 
  .عليه ديگر اعضای سنديکای واحد از جمله ابراھيم مددی و دادود رضوی را پس بگيرند

  
      
  با احترامات فائقه  

  
 دبيرکل  
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