رضا شهابی و دیگر کارگران
زندانی ،فىرا و بی قید و شرط
باید آزاد شىند!
رضب ضِبثی اس اعضبی ُئیت هذیزٍ سٌذیکبی ّاحذ اس  88خزداد  23تبکٌْى
در سًذاى ثسز هی ثزد  .دادسزای اًقالة در تبریخ  71هِز ضزط آسادی ّی
را در گزّ ّثیقَ  06هیلیْى تْهبًی اعالم کزد  .ثب تالش ُوسز  ،خبًْادٍ ّ ثستگبى رضب ضِبثی ّثیقَ هذکْر آهبدٍ ّ در
اختیبر دستگبٍ قضبیی جوِْری اسالهی قزار گزفت .
ّکالی رضب ضِبثی ثب ّجْد گذضت چِبر هبٍ اس ثبسداضت ّی ٌُْس اس جشئیبت پزًّذٍ اطالع ًذارًذ  .اکٌْى کَ ُیچ
هذرکی دال ثز اداهَ ثبسداضت رضب ضِبثی ّ ثٌِبم اثزاُین سادٍ ّ دیگز فعبل کبرگزی هْجْد ًیست دستگبٍ قضبئیَ ّ
دیگزضکٌجَ گزاى ثب تْسل ثَ خبًْادُِب ّ تحت فطبر قزار دادى آًِب ،تلْیحي ضوي اعالم عجش خْیص در ثزاثز ارادٍ
کبرگزاى هقبّم ضزط آسادی آًِب را ُوکبری ثب ثبسجْ ّ قٍْ قضبئیَ قزار دادٍ است .
هب ُوچٌبى کَ قجلي اعالم کزدٍ این ّ ثزای آسادی رضب ضِبثی ّ دیگز کبرگزاى سًذاًی کوپیي ُبی ُوجستگی در
کطْرُبی هختلف سبسهبى دادٍ ثْدین  ،ضوي پی گیزی آسادی کبرگزاى دستگیز ضذٍ در ایزاى اس طزیق ًِبدُبی
ثیي ا لوللی کبرگزی اعالم هی کٌین هب ُز گًَْ فطبرجسوی ّ رّاًی ثز سًذاًیبى را هحکْم ّ افطب کزدٍ ّ خْاستبر
آسادی فْری ّ ثذّى قیذ ّ ضزط رضب ضِبثی ّ دیگز کبرگزاى سًذاًی ُستین  .اس ایي طزیق ًِبدُبی ثیي الوللی
کبرگزی را هخبطت قزار دادٍ کَ اس راُِبی هختلف آسادی رضب ضِبثی ّ دیگز کبرگزاى سًذاًی را ثذّى ُیچ گًَْ
قیذ ّ ضزطی پی گیزی کٌٌذ.

هب فعبلیي هتطکل در ًِبدُبی ُوجستگی ثب جٌجص کبرگزی ایزاى در خبرج کطْر ،ثَ کبرگزاى ّ
خبًْادُِبی آًِب اطویٌبى هی دُین کَ ثب ُز اهکبى ّ تْاًی کَ دارین در جِت رسبًذى صذای کبرگزاى
سًذاًی ثَ ُوطجقَ ایِبیطبى ثکْضینُ .وَ فعبلیي کبرگزی ّ سبسهبًِب ّ ًِبدُبی هذافع ّ حبهی
کبرگزاى ّ سحوتکطبى را فزاهیخْاًین تب آسادی ثذّى قیذ ّ ضزط فعبلیي کبرگزی رضب ضِبثی ،ثٌِبم
اثزاُین سادٍ  ،اثزاُین هذدی ،هٌصْر اسبلْ ّ داًطجْیبًی هبًٌذ علی عجوی ّ هبدراى ّ خْاُزاى
سًذاًیبى ّ جبى ثبختگبى حْادث ثعذ اس کْدتبی اًتخبثبتیُ ،وچٌبى کْضب ثبضین .آسادی کبرگزاى سًذاًی
ّ دیگز سًذاًیبى سیبسی فقظ در سبیَ یک هجبرسٍ ُوَ جبًجَ ُن در داخل ّ ُن در خبرج ثز علیَ ایي
دم ّ دستگبٍ ظبلوبًَ ّ استثوبرگزاًَ اهکبى پذیز است.

زنده باد همبستگی جهانی کارگری
 86اکتجز 8676
ًِبدُبی ُوجستگی ثب جٌجص کبرگزی درایزاى -خبرج کطْر
nhkommittehamahangi@gmail.com
 –kanonhambastegi@gmail.comکبًْى ُوجستگی کبرگزاى ایزاى ّ کبًبدا
proletarianunite@gmail.comـ كویتَ ُوجستگٔ ثب جٌجص كبرگزٓ ایزاى -استزالیب
 -cdkargari@gmail.comکویتَ دفبع اس کبرگزاى ایزاى – ًزّژ
ُ -sstiran@yahoo.frوجستگی سْسیبلیستی ثب کبرگزاى ایزاى – فزاًسَ
 -kanoonhf_2007@yahoo.deکبًْى ُوجستگی ثب کبرگزاى ایزاى – فزاًکفْرت ّ حْهَ
 -kanon.hannover@yahoo.deکبًْى ُوجستگی ثب جٌجص کبرگزی ایزاى – ُبًْفز
 -isask@comhem.seکویتَ ُوجستگی کبرگزاى ایزاى ّ سْئذ
 -kanounhambastegi@gmail.comکبًْى ُوجستگی ثب کبرگزاى ایزاى – گْتٌجزگ
 -info@ijcwa.comاًجوي کبرگزی جوبل چزاغ ّیسی
 -iranwsn@fastmail.fmضجکَ ُوجستگی کبرگزی
 -leftalliance@yahoo.comاتحبد چپ ایزاًیبى ّاضٌگتي
 -toronto_committee@yahoo.caکویتَ حوبیت اس کبرگزاى ایزاى تْرًتْ کبًبدا
 solidarity.labor@googlemail.comکبًْى ُوجستگی ثب کبرگزاى در ایزاى – ایبلت ًْرد رایي ّستفبلي (آلوبى)

