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   پل چهری کارگر پتروشيمیکرم مراد

 شد آزاد با گرو گذاشتن سند و بازداشت هانشا کرم

 
شش ون ماه هشتاد يفروردششم  ستيب                                                                           اتحاديه سراسری 
 

 

 اول اتحاديه یانشاه هنگام بازگشت از مجمع عموم پل چهر کرمی کارگر پتروشيمیکرم مراد
  و بيکار بازداشت شدی کارگران اخراج یسراسر

 
وم             کارگر پتروشيمي     یکرم مراد  ه در مجمع عم اه ک ل چهر کرمانش ه سراسر     یپ ارگران اخراج    ی اول اتحادي  و  ی ک

ام باز       بي ود، هنگ اه در پاسگاه قزانچ     کار در شهر سنندج شرکت کرده ب ه کرمانش ومتر یگشت ب اه  ی در ده کيل  کرمانش
ود صالح           مورد تفتيش قرار گرفته و به جرم به همراه داشتن بولتن شور            ه محم وط ب ه مرب .  بازداشت شد    یا و اطالعي

ا          ی پس از بازداشت به ستاد خبر      یو ل شد و در آنج اه منتق زل       کرمانش ند من ه گرو گذاشتن  س  بطور موقت   پس از ب
  . شودی مراجعه نمايد تا به دادگاه معرف قرار است سه روز ديگر به اين ستادیکرم مراد. آزاد گرديد
ولتن داخل              که بولتن شورا نزديک به سه      یدر شرايط  وان يک ب ه عن داد    ی سال است ب ارگر  ی توسط تع الين ک  ی از فع

ود صالح  یوع اعالم نکرده است و خواست آزاد         انتشار آن را ممن    یجع قضاي منتشر ميشود و تاکنون هيج مر       ی محم
ارگران در         ی چيز ی است، بازداشت کرم مراد    یحق مسلم هر کارگر و شهروند      ان ک  جز ايجاد رعب و وحشت در مي

  .  باشدی گراميداشت اول ماه مه نمیتنگ تر کردن عرصه بر کارگران براآستانه اول ماه جهت 
ارگر      را به جری و بيکار بازداشت کرم مرادی کارگران اخراجیسراسراتحاديه   ولتن ک راه داشتن يک ب  و یم به هم

  . خود دفاع خواهد کردیحاديه محکوم کرده و از حقوق اعضااطالعيه مربوط به اين ات
  
   

   و بيکاری کارگران اخراجیاتحاديه سراسر
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