ﭘﺎرﯾس  :ﺷرﮐت رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ در ﭘﯾش ﮐﻧﮕره ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻓرھﻧﮕﯾﺎن ﻓدراﺳﯾون ﻣﺗﺣده ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ – اف.اس.او FSU
رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ در روز  ١۵ﻣﮫ  ٢٠١٩در ﻧﺷﺳت ﭘﯾش ﮐﻧﮕره ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻓرھﻧﮕﯾﺎن اف .اس .او .در ﻣﻘر ﺳﻧدﯾﮑﺎ در ﭘﺎرﯾس
ﺷرﮐت ﮐرد .در اﺑﺗدا ﺑرﻧﺎدِت ﮔروآزون دﺑﯾر ﮐل ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺑراز ﺧوﺷوﻗﺗﯽ از اﯾن آﺷﻧﺎﺋﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ و
ﺳواﺑﻖ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ او ﭘرداﺧت و در اداﻣﮫ ﺑر اھﻣﯾت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران در اﯾران و ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﮫ وﯾژه ﺳﻧدﯾﮑﺎی واﺣد و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد.
ﺳﭘس رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ رﺷﺗﮫ ﺳﺧن را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت .او ﺑﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزاری از راﺑطﮫ ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن و از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﭼﻧد
ﺳﺎﻟﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎی اف .اس .او از ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران در راه ﮐﺳب ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ﺧود ،اظﮭﺎر اﻣﯾدواری ﮐرد
ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﻧد .رﺿﺎ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرح و ﺧﺷوﻧت ﻣﺎﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ در روز اول ﻣﺎه ﻣﮫ و
دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ ﭘرداﺧت .ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑودن ﮐﺎرﮔران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﻧظﯾر ﺣﺳن ﺳﻌﯾدی ،ﻋﺎطﻔﮫ رﻧﮕرﯾز،
داﻧﺷﺟو ،ﻣرﺿﯾﮫ اﻣﯾری ،ﻧﺳرﯾن ﺟوادی ،ﻧﺎھﯾد ﺧداﺟو ،ﻧدا ﻧﺎﺟﯽ ،ﮐﯾوان ﺻﻣﯾﻣﯽ اﺷﺎره ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳﭘﯾده ﻗﻠﯾﺎن و
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺧﺷﯽ ﻧﺎم ﺑرد .او ﺑﮫ ﺷﻣﺎری از ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷده در روزھﺎی اﺧﯾر از ﺟﻣﻠﮫ اﮐرم ﻧﺻﯾرﯾﺎن ،ﻋﺎدل
ﻋﺳﺎﮐره ،ﯾﺎﺳر اﻣﯾﻧﯽ آذر ،ﻣﺎھر دﺳوﻣﯽ ،ﻧﺎﺟﯽ ﺳواری و ﻋﻠﯽ ﻋﺑﯾداوی اﺷﺎره ﮐرد .ﺷﮭﺎﺑﯽ در اداﻣﮫ از ﷴ ﺣﺑﯾﺑﯽ،
ﻣﺣﻣود ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻟﻧﮕرودی ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی ،روح ﷲ ﻣرداﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟرﺿﺎ ﻗﻧﺑری ،ﻋطﺎﻟﮫ ﺣﺳﻧﯽ ،ﷴ ﻋﻠﯽ زﺣﻣﺗﮑش،
ﻣﻌﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدان طوﯾل اﻟﻣدت ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد ،ﻧﺎم ﺑرد.
آﻧﮕﺎه ﻧوﺑت ﻣﯾﺷل اوﻟﯾوﯾﮫ از ﺑﺧش ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺳﻧدﯾﮑﺎ و ﻋﺿو ﮐﻠﮑﺗﯾو ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ ﻓراﻧﺳﮫ رﺳﯾد .او ﮔزارش ﻣﺧﺗﺻری
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﻠﮑﺗﯾو درﺑﺎره اﯾران و ﻧﻘش ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻓرھﻧﮕﯾﺎن اف .اس در آن اراﺋﮫ داد.
در ﭘﺎﯾﺎن در طﯽ ﻧﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت اودﯾل ﮐورد ُﻟﯾﮫ ،ﻣﺳﺋول ﺑﺧش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎ ،ﻣﯾﺷل اوﻟﯾوﯾﮫ از ﺑﺧش ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﺳﻧدﯾﮑﺎ و ﻋﺿو ﮐﻠﮑﺗﯾو ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻟﮑﺳﺎﻧدرا ﺑوژاﻧﯾﮏ از ﺑﺧش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣﻔﯾد در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺟﻧﺑش ﻣﻌﻠﻣﺎن در اﯾران و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺻﻧﻔﯽ
آن ھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد.
اﯾن دﯾدار ﮐﮫ ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ درازا ﮐﺷﯾد ﺑﺎ ﺧواﺳت و ﺗﺄﮐﯾد ﻣﺳﺋوﻻن ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻓراﻧﺳﮫ و ﻧﯾز ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑر اداﻣﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﯾن ﻓرھﻧﮕﯾﺎن اﯾران و اروﭘﺎ ،ﺑر ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻟزوم ﺗداوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﻠﮑﺗﯾو
ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻧﻘش ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠﻣﺎن در آن ،ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت.
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