
                                        

 
 

 هللا صادق الريجانی عالی جناب آيت      هللا علی خامنه ای آيتعالی جناب 
 رئيس قوه قضلئيه       رهبر جمهوری اسالمی ايران

 info@dadiran.ir       info_leader@leader.ir 
 

 :رونوشت به 
 .ر کل شورای عالی حقوق بشربيآقای محمد جواد الريجانی، د

 .آقای سفير ايران در پاريس
 .آقای سفير فرانسه در تهران

 .آقای وزير امور خارجه فرانسه
 

 

 

 

 رضا شهابی نباید به زندان برگردد
 

 françaises اس آسازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان ما بدین وسیله 

(CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA)  ،دادگاه انقالب  بهبه احضار رضا شهابی  نگرانی شدید خود را نسبت

 . یمدارمی  ابراز ،فوریه 11صبح فردا شنبه  برای تهران

 

ام رساندن برای به اتمهر لحظه  او .خارج از زندان است در سنگینوثیقه یک دن رپسرضا شهابی در حال حاضر با 

قرار در خطر دستگیری و زندانی شدن  ،(که فقط سه ماه از مدت محکومیت اش باقی مانده است) مدت محکومیت اش 

 .وضعیت جسمی بسیار وخیم او، زندانی شدن مجددش بی تردید سالمتی اش را به خطر خواهد انداختبا توجه به  .دارد

 

و توجه شما را به  غیرقانونی ارزیابی می کنیم این سندیکالیست راومیت محک ما ،های بین المللی کارپیمان با توجه به 

سازمان جهانی کار دررابطه با  87و  78خاطر نشان می سازیم که ایران قراردادهای . سرنوشت شهابی جلب می کنیم 

 .امضا کرده است را آزادی سندیکایی

 

 ی، چیزبود به ناحق محکوم شده اش خاطر فعالیت های سندیکاییکه به  بازگردانیدن مجدد رضا شهابی به زندان،

 .تجاوز به حقوق انسان ها و توافق نامه های بین المللی ازاست دیگری  مجددتخلف جز نخواهد بود 

 

د رضا شهابی از پیآمد این احضارش به دادگاه نبای ، کهدداخواهد  قرارر یتأثتحت  را شمااستدالالت ما که  یقین داریمما 

 .دشخواهد نثیقه اش ضبط و ونگران باشد 

 

 7118فوریه  11پاریس 

 

 
CFDT : preau@cfdt.fr 
CGT : n.ferouse@cgt.fr 
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr 
Solidaires : contact@solidaires.org 
UNSA : emilie.trigo@unsa.org 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :ترجمه و پخش از 

 فرانسه –همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 
 پاريس –ايران  اتحاد بين المللی درحمايت از کارگران در
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