رفقای گرامی کمیته دفاع ازرضاشهابی :
در پی دعوت از نهادهای مدافع حقوق کارگران وافراد وتشکالت آزاد یخواه به منظوراعتراض به حکم صادره در
مورد رضاشهابی وخواست آزاد ی فوری رضا  ،نهاد همبستگی باجنبش کارگری ایران – هانوفر نیز یک سری
فعالیت دراین زمینه را در دستورکار فوری قرارداد که مختصرا به آن اشاره میکنیم .
 – 1جمع آوری امضاء ازتشکالت مترقی محلی وافراد عالقمند به جنبش کارگری  .در این زمینه یک فراخوان به
زبان آلمانی تهیه و منتشر گردید و موفق به تماس و دریافت امضا شده ایم
.ترجمه فارسی این فراخوان و نام تعد اد ی ازامضاء کنندگان برح زیر است

رضا شهابی مسئول مالی وعضوهیات رئیسه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  ،د رتاریخ چهارد هم آوریل  2112به
شش سال زند ان ومتعاقبا پنج سال ممنوعیت ازهرگونه فعالیت سند یکائی محکوم شد.رضا شهابی د ر 22ماه پیش
بخاطرفعالیتهای اتحاد یه ای دستگیر  ،شکنجه ودر بد ترین شرایط زندانی شد .وی بدلیل شرایط بد زندان د چار
ناراحتی شدید ستون فقرات شده است  .با وجود اینکه حتی پزشکان زند ان  ،آزاد ی فوری وی را بمنظورانجام عمل
جراحی توصیه کرده بودند  ،مقامات زندان و داد گاه  ،توجهی به این توصیه نکرد ند .بنا برنظرپزشکان  ،در
صورتیکه ایشان بزودی مورد عمل جراحی قرارنگیرد ،درمعرض خطرجد ی فلج شد ن قرارد ارد  .یگانه گناه وی،
فعالیت بمنظور برپائی سندیکای آزاد ومستقل کارگری ود فاع ازحقوق کارگران میباشد واین فعالیتهای او بمانند خاری
د ر چشم گردانند گان جمهوری اسالمی است .هم اکنون رضا شهابی تحت اتهامات بی پایه و د روغین چون  -اقد ام
علیه امنیت کشور – محکوم شده است .هم اکنون جان او بیش ازهر زمان د یگردر خطراست .
ماخواهان آزاد ی فوری وبد ون قید وشرط رضاشهابی ولغوحکم صاد ره میباشیم .
ما خواهان آزاد ی کلیه فعالین کارگری زند انی هستیم .
آند رآس گرکه
هایدرون د یتریش

مد یراتحاد یه عمومی کارگری آلمان – بخش میانی استان نید رساکسن
نمایند ه مجلس آلمان وعضو حزب چپ آلمان

اینگرید النگه حزب سبز هانوفر -نایب سابق شهردار منطقه هانوفر
آلفرد کلوزه

عضو اتحاد یه عمومی کارگری آلمان – هانوفر

انجمن جهان سوم ( آلمانی ) – هانوفر
شبکه اینترنتی کارگری آلمانی
کارکنان راد یو بین المللی فلورا –هانوفر
راد یو آوا  -بخش فارسی راد یو فلورا
اعضای احزاب آلمانی مانند حزب سبزها ،حزب چپ ،حزب مارکسیست ،حزب پیرات ،حزب مارکسیست لنینیست
اعضای اتحادیه های کارگری و تشکالت اجتماعی
امنستی اینترناسیونال
اتحادیه کارگران خدمات عمومی -وردی

اتحادیه فلزکاران
انجمن تحت پیگردهای رژیم نازی
انجمن زنان
انجمن صلح هانوفر
انجمن کمک سرخ هانوفر
مرکز آمریکای جنوبی هانوفر

 – 2درتاریخ  21ماه آوریل یک میز تبلیغاتی درمرکز شهرهانوفر بر پ اداشتیم  .عکسهائی از رضا شهابی
ومبارزات کارگران ایران  ،توجه عابرین راجلب میکرد .عالوه برجمع آوری امضاء،تعد اد قابل توجهی اطالعیه د
رمورد فشارحکومتی و زند ان بر رضا شهابی وهمچنین نشریه ماهیانه نهاد هانوفر به زبان آلمانی که حاوی
اخبارکارگری ایران وازجمله کارگران زند انی است نیزپخش شد - 3 .شرکت د رمراسم اول ماه مه د ر دومحل
اصلی د رشهرهانوفر .د رهرد ومحل عالوه برجمع آوری امضاء ،به پخش اطالعیه وهمچنین نشریه آلمانی این نهاد
که هردو حاوی اخبار جدید در مورد رضا شهابی و ترجمه آلمانی بیانیه اخیر کمیته دفاع از رضاشهابی بودند ،اقدام
شد.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان
کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر

