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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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 عفو بين الملل

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٠

  

اقدام فوری عفو بين الملل برای 
 آزادی رضا شھابی

 

، خواھان اقدام ٢٠١٧مبر  سپت١٨در بيانيه ای به تاريخ عفو بين الملل 

فوری برای رسيدگی به وضعيت سالمتی رضا شھابی و آزادی فوری و 

  . بدون قيد و شرط او شد

  :  از جمله آمده است) لينک به متن انگليسی(در اين اقدام فوری 

ست  اگ٩در تاريخ کارگری در ايران، ۀ رضا شھابی، فعال اتحادي"

 مجبور شد به زندان باز گردد که در نتيجه به اعتصاب غذای ٢٠١٧

اعتصاب غذا،  روز ۴٠پس از بيش از . اعتراضی او منجر گرديد

 ۀ جدی وخيم تر شده است و او نياز به مراقبت ويژسالمت او به طور

او يک زندانی عقيدتی است و بايد بالفاصله و بدون قيد و . داردپزشکی 

  .شرط آزاد شود

 سنديکای کارگران شرکت ۀت مديرأ رضا شھابی، خزانه دار و عضو ھي

شرکت (اتوبوسرانی تھران و حومه، اتحاديه ای کارگری برای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

ی شھر کرج در نزديکی تھران شد، تا ئکه مجبور به بازگشت به زندان رجا ی ھنگامیست، يعن اگ٩، از تاريخ )واحد

او سردردھای شديد و سرگيجه دارد، فشار خونش کاھش يافته، بی حسی سمت . کنون در اعتصاب غذا به سر می برد

ود که او حدود ھمچنين گفته می ش. چپ بدنش بدتر شده است و احساس سوزش در معده و مشکالت گوارشی نيز دارد

  ." کيلو وزن کم کرده است١٣

  : اضطراری عفو بين الملل ھمچنين آمده استۀ در بياني

  :لطفا بالفاصله به انگليسی، فارسی يا زبان خودتان نامه بنويسيد" 
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ست که از مقامات ايرانی بخواھيد تا رضا شھابی را بالفاصله و بدون قيد و شرط آزاد کنند زيرا او يک زندانی عقيدتی ا

  .کارگری در حبس به سر می بردۀ تنھا به دليل انجام مسالمت آميز حقوق انسانی خود از طريق فعاليت اتحادي

  

 

 

 

 

 

 

 


