باز هم زودان ،باز هم شکىجه!
از طریق اعالهیَ کویتَ پیگیری ایجبد تشکل ُبی کبرگری اطالع یبفتین کَ بٌِبم ابراُین زادٍ کبرگر ّ
عضْ ایي کویتَ  22خرداد  9831دستگیر ّ بَ زًذاى هخْف اّیي اًتقبل هی یببذ .خبًْادٍ ایي کبرگر
هببرز ّ حق طلب ّ ُوکبراًش از سَ هبٍ قبل تب کٌْى بب توبم تالشی کَ ًوْدٍ اًذ ًَ ،تْاًستَ اًذ
خبری از اّ بذست آّرًذ .بر طبق ایي اطالعیَ از یک هبٍ پیش سپبٍ پبسذاراى حبهی سرهبیَ داراى
بٌِبم را از بٌذ  201خبرج ًوْدٍ ّ تب اآلى از اّ خبری در دست ًیست.
ًِبدُبی ُوبستگی بب جٌبش کبرگری ایراى در خبرج کشْر ،ضوي پیشبرد هببرزٍ ُویشگی خْیش
علیَ جوِْری اسالهی سرهبیَ ّ جلب ُوبستگی جِبًی طبقَ کبرگر ّ سبزهبًِبی هذافع حقْق
کبرگراى ّ زحوتکشبى ،زًذاًی ًوْدى ّشکٌجَ بٌِبم ابراُین زادٍ را هحکْم کردٍ ّ جوِْری اسالهی
را هسئْل جبى اّ هی داًذ.
هب از ُوَ فعبلیي کبرگریًِ ،بدُب ّ سبزهبًِبی حبهی کبرگراى ّ زحوتکشبى هی خْاُین کَ هب را در
جِت آزادی کلیَ کبرگراى زًذاًی ّ دیگر فعبلیي جٌبش ُبی اجتوبعی یبری دٌُذ .طبقَ کبرگر هتشکل
در تشکل ُبی تْدٍ ای طبقبتی خْدً ،یرّی اسبسی رُبئی جبهعَ ایراى از اّضبع ًببسبهبى کًٌْی ّ
رژین ضذ اًسبى جوِْری اسالهی است.

کارگر زوداوی آزاد باید گردد
زوداوی سیاسی آزاد باید گردد
مرگ بر جمهىری اسالمی زودان و شکىجه
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وهادهای همبستگی با جىبش کارگری درایران -خارج کشىر
 -kanonhambastagi@gmail.comکاوىن همبستگی کارگران ایران و کاوادا
proletarianunite@gmail.comـ كمیته همبستگً با جىبش كارگري ایران -استرالیا
 -cdkargari@gmail.comکمیته دفاع از کارگران ایران – وروژ
 -sstiran@yahoo.frهمبستگی سىسیالیستی با کارگران ایران – فراوسه
 -kanoonhf_2007@yahoo.deکاوىن همبستگی با کارگران ایران – فراوکفىرت و حىمه
 -kanon.hannover@yahoo.deکاوىن همبستگی با جىبش کارگری ایران – هاوىفر
 -isask@comhem.seکمیته همبستگی کارگران ایران و سىئد
 -kanounhambastegi@gmail.comکاوىن همبستگی با کارگران ایران – گىتىبرگ
 -ankjch@yahoo.co.ukاوجمه کارگری جمال چراغ ویسی
 -iranwsn@fastmail.fmشبکه همبستگی کارگری
 -leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ایراویان واشىگته
 -toronto_committee@yahoo.caکمیته حمایت از کارگران ایران تىروتى کاوادا

