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برنامه مشترك که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، . 1391فروردین 31پاریس ـ ژنو، 
» با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«

(OMCT)به شش سال زندان از محکومیت فعال سندیکایی رضا شهابینگرانی عمیق خود را، است
.ابراز می کند
کت واحد اتوبوسرانی تهران و ، صندوقدار و عضو هیات مدیره سندیکاي کارگران شررضا شهابیوکیل مدافعِ 

دادگاه انقالب 15شعبه رییساطالع یافت که قاضی ابوالقاسم صلواتی 1391فروردین 26در تاریخ حومه، 
یک سال (» تبلیغ علیه نظام«آقاي شهابی به اتهام . می موکلش را به شش سال زندان محکوم کرده استاسال

سال محرومیت 5به او همچنین . محکوم شد) پنج سال زندان(» یملتیامنهیبه قصد اقدام علیتبان«و ) زندان
اخت جریمه نقدي به به عالوه، محکومیت او شامل پرد. محکوم شده استاجتماعی و سندیکاییياز فعالیت ها

دارد هنوز در زندان اوین فرصت به این حکم براي اعتراض روز 20آقاي شهابی که . میلیون ریال است70مبلغ 
.در بازداشت است

با وجود این که وضع سالمتی آقاي شهابی در بازداشت رو به وخامت رفته، مسئوالن زندان امکان رسیدگی کافی 
به خاطر درد گردن و کمر به بیمارستان منتقل شد و 1390او در آبان .پزشکی را در اختیار او قرار نداده اند

و پس ردیقرار بگیتحت عمل جراحدیباوي و وخیم استمهره گردن او نیدادند که وضع چندصیدکترها تشخ
و ممکن است طرف چپ امارستان،ینشدن در بيدر صورت بستر؛ مطلق به سر ببرداستراحت در شش ماه از آن 

، او براي عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد، اما کمی بعد به خاطر 1390بهمن 11در تاریخ .فلج شود
پیش از عمل باید چند ماه گویا دکترها بر این عقیده هستند که او . خطرناك بودن عمل به زندان بازگردانده شد

ممکن وي در وضعیت بدي است و نیز آقاي شهابیاکنون عالوه بر گردن، کمر .به سر ببرداستراحت مطلق در 



شتم ضرب ودر اثر پس از دستگیري گویا ضایعات نخاعی و کمر او . ز به عمل دیسک کمر داشته باشدنیااست
.وزارت اطالعات در زندان اوین به وجود آمده است209در بند شدید

محکومیت زندان دست در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماري او و 1391فروردین 26اریخ تازآقاي رضا شهابی 
ظارت برنامه ن. خواهان انتقال به بیمارستان و لغو حکم محکومیت شده استو هبه اعتصاب غذاي خشک زد

اسفند 10پیش از محاکمه در تاریخ ، و 1389خرداد 22پس از دستگیري در یادآوري می کند که آقاي شهابی 
.به سر برده استبازداشتدرماه 22بیش از 1390

ایران به حمله به فعاالن سندیکایی مستقل و آزار و تعقیب دولتمردانظارت یادآوري می کند کهبرنامه نبه عالوه 
ادالنه زندان علیه آنها ادامه می دهند تا از تعداد کسانی که حاضرند از حقوق کارگران آنها و صدور حکم هاي ناع

علی چندین فعال سندیکایی مستقل در زندان به سر می برند، از جمله در حال حاضر. دفاع کنند بکاهند
، )اقیبد(ساسان واهبی وش، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، 

علی ومحمد حسینی، مهدي فراحی شاندیز، فرزاد احمدي، مهرداد امیر وزیري، پدرام نصراللهی 
.اخوان

سندیکاي کارگران شرکت واحد، در ، نایب رییس ابراهیم مدديبرنامه نظارت از آزادي آقاي از سوي دیگر، 
شروع شد، استقبال 1387سه سال و نیم زندان که در آذر گذراندن محکومیتپس از 1391فروردین 30تاریخ 

.می کند
بسیاري از فعاالن سندیکایی در «: گفتفدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرسوهیر بالحسن، رییس 

آنها . ایی، قرار دارندایران به خاطر دفاع از حقوق بشر در معرض آزار و اذیت دایمی، به ویژه در سطح قض
در چارچوب این پیگردهاي خودسرانه. خودسرانه بازداشت می شوند یا در خطر دستگیري به سر می برند

انجام تنها به قصد خاموش کردن مدافعان حقوق کارگران سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران در شرایط کنونی
».می شود

برنامه نظارت به شدت محکومیت «:اضافه کردزیمبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُك، نیکل سازمان جهانریدب
پایان دهند، مدافعان حقوق بشرایران می خواهد به آزار و اذیت دولتمردانرا تقبیح می کند و از آقاي شهابی 

سالمت ند،یبرند آزاد نمایبه سر متمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت فوري و بدون قید و شرط 
سازمان ملل در باره مدافعان حقوق هیاعالمیلو به طور کجسمانی و روحی آنها را در هر شرایطی تضمین کنند، 

».کنندتیکرده رعابیتصورانیحقوق بشر را که ایالمللنیبيحقوق بشر و عهدنامه هایجهانهیبشر، اعالم
تماس براي اطالعات بیشتر 
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