عالی جناب آيت علی خامنه ای
رھبر جمھوری اسالمی ايران
info@dadiran.ir

عالی جناب آيت صادق الريجانی
رئيس قوه قضلئيه
info_leader@leader.ir

رونوشت به :
آقای محمد جواد الريجانی ،دبير کل شورای عالی حقوق بشر.
آقای سفير ايران در پاريس.
آقای سفير فرانسه در تھران.
آقای وزير امور خارجه فرانسه.

رضا شھابی نبايد به زندان برگردد
بدين وسيله ما سازمان ھای سنديکايی فرانسوی س اف د ت ،س ژ ت ،اف اس او ،سوليدر ،او ان اس آ françaises
) ،(CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSAنگرانی شديد خود را نسبت به احضار رضا شھابی به دادگاه انقالب
تھران برای صبح فردا شنبه  ١١فوريه ،ابراز می داريم.
رضا شھابی در حال حاضر با سپردن يک وثيقه سنگين در خارج از زندان است .او ھر لحظه برای به اتمام رساندن
مدت محکوميت اش ) که فقط سه ماه از مدت محکوميت اش باقی مانده است( ،در خطر دستگيری و زندانی شدن قرار
دارد .با توجه به وضعيت جسمی بسيار وخيم او ،زندانی شدن مجددش بی ترديد سالمتی اش را به خطر خواھد انداخت.
با توجه به پيمان ھای بين المللی کار ،ما محکوميت اين سنديکاليست را غيرقانونی ارزيابی می کنيم و توجه شما را به
سرنوشت شھابی جلب می کنيم  .خاطر نشان می سازيم که ايران قراردادھای  ٨٧و  ٩٨سازمان جھانی کار دررابطه با
آزادی سنديکايی را امضا کرده است.
بازگردانيدن مجدد رضا شھابی به زندان ،که به خاطر فعاليت ھای سنديکايی اش به ناحق محکوم شده بود ،چيزی
نخواھد بود جز تخلف مجدد ديگری است از توافق نامه ھای بين المللی و تجاوز به حقوق انسان ھا.
ما يقين داريم که استدالالت ما شما را تحت تأثير قرار خواھد داد ،که رضا شھابی از پيآمد اين احضارش به دادگاه نبايد
نگران باشد و وثيقه اش ضبط نخواھد شد.
پاريس  ١٠فوريه ٢٠١٧

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

