
                                              

  
  
 

   هللا سید علی خامنھ ای آیتجناب 
  رھبر جمھوری اسالمی ایران

  
مدیره    رضا شھابی، عضو ھیئت ، توجھ شما را نسبت بھ وضعیت ای سندیکائی فرانسوی امضاء کنندهسازمان ھ

برای احقاق   در سطح جھان بھ علت فعالیت شناختھ شدهدانی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ، یک زن
   .حقوق کارگران زندانی، جلب می کند

  
چنین آرتروز  نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت، و ھم(اری رنج می برد یکھ از بیماری ھای بسرضا شھابی 

متأسفانھ این . ان دچار سکتھ مغزی می شود آذر در زند٢٢، در تاریخ )ھار مھرهء پشتچوخامت وضع  ه با شدید ھمرا
  .حملھ موجب فلج شدن نیمی از صورت او می شود

  
قبلی تحت عمل جراحی مھم و حساس قرار گرفت معھذا پس از عمل جراحی او  زنداندر دوران با این کھ رضا شھابی 

ت درمانی وضعیت سالمتی اش رو بھ را بھ زندان اوین منتقل می کنند کھ در آن جا بھ خاطر عدم معالجھ و فقدان خدما
  .وخامت می گذارد

  
 شرایط زندان و این امر در را ضروری می سازد مناسبفوری و  وضعیت جسمانی او درمان پزشکی در حال حاضر

فوری و بدون فوت وقت او بھ بیمارستانی در خارج از زندان، در تھران و یا در خارج از ایران،  انتقال . ممکن نیست
   .مبرم و اجتناب ناپذیر است ری  اماینک

  
با توجھ بھ وخامت وضعیت شھابی، چنانچھ مقامات دولت ایران قادر بھ تضمین معالجھ شھابی در داخل ایران نمی 

 تا در دنکھ بھ او اجازه سفر بھ فرانسھ را بدھند می خواھ سازمان ھای سندیکائی فرانسوی از مقامات دولت ایران  باشند، 
   .لجھ قرار گیرداحت معھ تفرانس

  
  با تقدیم احترامات 

  
   ٢٠١٧ دسامبر ١۵پاریس، 

 
     :ی فرانسویھاسندیکا

  CFDT : preau@cfdt.fr  ؛)فیلیپ رئو. (ت.د.اف.س
  CGT : fabienne.cru@orange.fr  ؛)فابین کرو. (ت.ژ.س
  FSU : michelle.olivier@snuipp.fr  ؛)میشل الویھ(او .اس.اف

  Solidaires : contact@solidaires.org  ؛)کریستین مایو( سود-سولیدر
  UNSA : emilie.trigo@unsa.org  ؛)امیلی تریگو(اونسا: 
 
 
  
:رونوشت بھ   
آقای حسن روحانی، رئیس جمھور   
آقای صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیھ    
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  :ترجمھ و تکثیر از 
   فرانسھ–ان ایران ھمبستگی سوسیالیستی با کارگر

   پاریس-اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران 

 


