
 

  افق روشنیت کارگريسا

به اتهام برگزاریجوانمير مرادی   
  مراسم اول ماه مه همچنان در بازداشت بسر ميبرد

 
 ور ماه هشتاد و پنجيشهرسوم ست يب                                                                                       

 
 

  سايت شورا

جوانمير مرادی از رهبران کارگری در کرمانشاه و رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار اين شهر صبح 

وی از ديروز به اتهام . ديروز پس از احضار به اداره اماکن نيروی انتظامی همچنان در بازداشت بسر ميبرد

گزاری  مراسم اول مه در کرمانشاه  در محل اداره اماکن نيروی انتظامی اين شهر مورد بازجويی قرار گرفته بر

و عليرغم اينکه ديروز در آخر وقت، قول آزادی وی را با سند ملکی داده بودند اما صبح امروز با مراجعه همسر 

  . پرونده به مرخصی رفته استايشان به اداره اماکن نيروی انتظامی اعالم کرده اند که قاضی

بازداشت فعالين و رهبران کارگری در روزهای آخر هفته و نبودن قضات در اين روزها يکی از شگردهای 

  . نيروهای امنيتی برای آزار و اذيت هر چه بيشتر فعالين کارگری و خانواده هايشان است

گونه بازداشت و آزار و اذيت فعالين و ما فعالين کارگری در سايت شورا بار ديگر ضمن محکوم کردن هر 

   .رهبران کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط جوانمير مرادی هستيم

  کارگران

 نفر از فعالين ۵بازداشت جوانمير مرادی به اتهام برگزرای مراسم اول مه با وجود عقب نشينی از محکوميت 

  .حدود کردن و ممنوعيت برگزاری مراسم اول ماه مه داردکارگری در شهر سقز، نشان از ادامه تالش برای م

بايد بازداشت جوانمير مرادی را به اتهام برگزاری مراسم اول ماه مه، به کارزاری برای عقب نشينی قطعی و 

اين امر قبل و بيش از هر . کرددائمی دشمنان طبقه کارگر در عرصه برگزاری آزادنه مراسم اول ماه مه تبديل 

چيزی مستلزم اعتراض هر گسترده تر ما کارگران به بازداشت جوانمير مرادی به اتهام برگزاری مراسم اول مه 

  . است

  . برگزاری مراسم اول مه بدون اخذ مجوز حق مسلم ما کارگران است

بازداشت و آزار و اذيت فعالين و رهبران ما بشدت از اين حقوق خود دفاع خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد با 

  .کارگری به اتهام برگزاری مراسم اول ماه مه محدوديتی را در اين رابطه بر ما کارگران تحميل کنند

  

  زنده باد همبستگی کارگری
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