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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ):لمانا اتحاديه خدمات ھمگانی" (وردی" کارگری ۀاتحادي
  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٨

  

 

  ،آيت هللا سيد علی خامنه ای گرامی
  ،گرامیروحانی يس جمھور ئاقای ر

 ! ھستيم- صدای حقوق کارگران -زادی فوری رضا شھابی ما خواھان آ

. آزادی فوری رضا شھابی ھستيم  خواھان ما)لمانا  خدمات ھمگانیۀاتحادي" ( وردی" کارگری ۀ اتحاديبه نمايندگی از

بت ما با تمام وجود حمايت و ھمبستگی  خود را با رضا شھابی، که ھم اکنون در اعتراض به شکنجه و بد رفتاری که نس

  .   سر می برد، اعالم می داريمه  انجام گرفته در اعتصاب غذا بدمکراتيکبه او به عنوان يک فعال کارگری و 

اين فدراسيون، تشکلی . می باشد) ای  تی اف(فدراسيون  کارگران حمل و نقل اروپا  عضو  کارگری وردی،ۀاتحادي

، " اقتصادی اروپاۀمنطق" اروپا، ۀدر کشورھای عضواتحاديی و فراگيردر اروپا است و اتحاديه ھای کارگری ئاتحاديه 

اين فدارسيون بيش از سه ميليون و پانصد ھزار کارگر .  اروپای مرکزی و اروپای شرقی را تحت پوشش خود دارد

ی را در بر می گيرد که در بخش ھای زير به کار اشتغال ئ کشور اروپا۴١ حمل و نقل در ۀ اتحادي٢٣٠متشکل در 

ی، بنادر، ئای درون مرزی، ھواپيما ھی، آبراهئ  راه آھن، حمل و نقل جاده ای و لجيستيک، حمل و نقل دريا:دارند

 . ما خواھان به رسميت شناخته شدن و ارج گذاری به تالش انسان ھا ھستيم . ماھيگيری و جھانگردی

شرط رضا شھابی که  زادی فوری و بی قيد و اقدامات الزم را برای آۀھمين دليل ما از مقامات ايران می خواھيم ھمه ب

  .  سر می برد، انجام دھنده علت کوشش ھايش در دفاع از حقوق کارگران در زندان به ب

ً  مجددا،٢٠١٧ست  اگ٩ سنديکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه، در تاريخ ۀت مديرأرضا شھابی عضو ھي

سر ه  در زندان ب٢٠١٨مبر سال  دس٢٢مسر رضا شھابی، او بايد تا بنا به اظھارات دادستانی به ھ. بازداشت شده است

ن کارگری به دليل  بازداشت فعاال. تداوم حبس رضا شھابی، نقض آشکار تعھدات بين المللی دولت ايران است. ببرد

حقوق طور کلی و ه  دست درازی به حقوق  مدنی بایفعاليت ھای آنان در دفاع از منافع کارگران، آشکارا به معن

پيش از اين از شما خواسته بود  سازمان جھانی کار"  آزادی انجمنۀکميت.  "طور اخص محسوب می شوده ی بئسنديکا

  .که حکم آقای شھابی را منتفی اعالم کنيد و او را بيش از اين در زندان نگاه  نداريد

نگرانيم و بيم  به خطر افتادن جان آنھا را   ما از شرايط وخيم زندان که بازداشت شدگان در آن قرارداده شده اند، سخت 

  .ول بدتر شدن وضعيت بازداشت شدگان می دانيمؤدولت شما را پاسخگو و مس ما. داريم
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 . رضا شھابی را آزاد کنيد و نسبت به وضع بد سالمتی او انسانی بر خورد کنيد! به بازداشت خاتمه دھيد

  ،با احترام 

 کريستينه بھله 

                                                                                                      رال فد ت مديرهأعضو ھي

   

  

  ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

  :جھت دسترسی به اصل نامه به سايت انگليسی اتحاد بين المللی مراجعه نماييد

http://www.workers-iran.org   

  

 ٢٠١٧مبر  سپت۶

 


