
 !رضب ضِبثی را آزاد ًکرد ،رژین ضذ کبرگر

 ،تب آزادی رضب ضِبثی ّدیگر کبرگراى زًذاًی

 !دست از افطبگری ّ هجبرزٍ ثرًویذارین
ی ضذ کبرگر جوِْری اسالهی، رضب ضِبثی کبرگر فؼبل ّ ػضْ ُئیت هذیرٍ سٌذیکب رژین 

آزاد  ،د تْدیغ ّثیقَهیلیًْی تْهبًی رُب کٌذ، ّلی ثب ّجْ 06ثبّثیقَ  ثْدکَ قراررا  ّاحذ

 .ًکردٍ است

. اطالػبتی در زًذاى اسیر است-ٌُْز در دست ضکٌجَ گراى ّ هأهْراى اهٌیتیضِبثی رضب  

ي کبرگری یفکر هی کٌذ ثب زًذاى، ضکٌجَ ّ اریت ّ آزار فؼبل دّلت ًظبهیبى سرهبیَ در ایراى

آًِب . ُذدرا ًجبت ي جٌجص ُبی اجتوبػی هی تْاًذ، کطتی ثَ گل ًطستَ خْد یّ دیگر فؼبل

ذ خللی در ارادٍ طجقَ ٌُیچ کذام ًوی تْاً دستگیری، زًذاى، ضکٌجَ ّ اػذامثبیذ ثذاًذ کَ 

کبرگراى هی داًٌذ . ّارد کٌذسرهبیَ داراى  کبرگر ثرای هتطکل ضذى ّ هجبرزٍ ضبى ثر ػلیَ

 هجبرزٍّ گسترش ضذٍ ثَ دست خْد کبرگراى ًِبی سبختَ ب هتطکل ضذى در ارگ کَ جس 

چبرٍ ای ًیرُّبی اجتوبػی ثرای هقبثلَ ثب دّلت ضذ کبرگر دیگر  ثب ُوراُیطجقبتی ضبى ّ 

ایي  ثبیذ ثذاًٌذ ّ آگبٍ ثبضٌذ کَ ثب اػوبل ًیس حبهیبى سرهبیَ ّ دضوٌبى تْدٍ هردم . ًذارًذ

کبرگراى ّ هذافؼبًص ُیچ یک ازایي حرهت ضکٌی ُب ّ  .فقظ ثَ جرم خْد هی افسایٌذچٌیٌی 

در هْقغ خْد ّ ثب ضیٍْ هٌبست . ردًِب ثَ حثیت اًسبًی ضبى را فراهْش ًوی کٌٌذتُْیي ک

 !ایي اػوبل را خْاٌُذ دادخْد جْاة 

 

خبرج کطْر ثیص از _ ایراىدري هتطکل در ًِبدُبی ُوجستگی ثب جٌجص کبرگری یهب فؼبل

ػوْهی ّ  افسائین ّ ایي رژین  را ُر چَ ثیطتر در ًسد افکبر هیپیص ثر فؼبلیت ُبی خْد 

ثبر دیگر ُوَ فؼبلیي کبرگری، ُْاداراى ّ . هیکٌینافطبء ّ ثی آثرّتر  یطجقَ کبرگر جِبً

را فرا هیخْاًین کَ ثَ ُر ، سبزهبًِب ّ تطکلِبی کبرگری جِبًی دّستذاراى جٌجص کبرگری

کْضیذٍ ّ ثَ فؼبلیتِبی تب ضکل هیتْاًٌذ ثرای آزادی رضب ضِبثی ّ دیگر زًذاًیبى سیبسی 

 .هحکن ثبیستن جوِْری اسالهی سرهبیَافسّدٍ ّ در هقبثل جبًیبى ضذ کبرگر خْد کًٌْی 

 

 اىکبرگرجِبًی ُوجستگی  ثبد زًذٍ

 

 خبرج کطْر -ًِبدُبی ُوجستگی ثب جٌجص کبرگری درایراى
i@gmail.comnhkommittehamahang 

  
 kanonhambastegi@gmail.com– کبًْى ُوجستگی کبرگراى ایراى ّ کبًبدا

  proletarianunite@gmail.comاسترالیب  -ـ كویتَ ُوجستگٔ ثب جٌجص كبرگرٓ ایراى

  cdkargari@gmail.comًرّژ  –کویتَ دفبع از کبرگراى ایراى  -

  sstiran@yahoo.frسَ فراً –ُوجستگی سْسیبلیستی ثب کبرگراى ایراى  -

  kanoonhf_2007@yahoo.deفراًکفْرت ّ حْهَ  –کبًْى ُوجستگی ثب کبرگراى ایراى  -

  kanon.hannover@yahoo.deُبًْفر  –کبًْى ُوجستگی ثب جٌجص کبرگری ایراى  -

  isask@comhem.seکویتَ ُوجستگی کبرگراى ایراى ّ سْئذ  -

  kanounhambastegi@gmail.comگْتٌجرگ  –کبًْى ُوجستگی ثب کبرگراى ایراى  -

  info@ijcwa.comاًجوي کبرگری جوبل چراؽ ّیسی  -

  iranwsn@fastmail.fmضجکَ ُوجستگی کبرگری  -

  leftalliance@yahoo.comاتحبد چپ ایراًیبى ّاضٌگتي  -

 toronto_committee@yahoo.caکویتَ حوبیت از کبرگراى ایراى تْرًتْ کبًبدا  -

 Solidarity.labor@googlemail.de (آلوبى)ایبلت ًْرد رایي ّستفبلي  –ُوجستگی ثب کبرگراى در ایراى کبًْى 
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