
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
  پس از احضار به نيروی انتظامیجوانمير مراد

 . اداره اماکن عمومی کرمانشاه به نقطه نامعلومی منتقل شد
 

 ور ماه هشتاد و پنجيشهردوم ست يب                                                                                          
 

  
ت شوراساي  

 
جوانمير مرادی رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه پس از احضار به 

 .نيروی انتظامی اداره اماکن عمومی کرمانشاه به نقطه نامعلومی منتقل شد
 

  مامورن نيروی انتظامی اداره اماکن عمومی کرمانشاه به در منزل جوانمير مرادی ٢١/٦/١٣٨٥روز سه شنبه 

کارگران برق و فلزکار کرمانشاه مراجعه کردند و از او خواستند روز چهارشنبه رئيس انجمن صنفی 

  .  خود را به آن اداره معرفی کند٢٢/٦/١٣٨٥

امروز صبح جوانمير مرادی به اتفاق همسر خود به اين اداره مراجعه کرده و پس از بازجويی نامبرده به همسر 

اما با مراجعه دوستان جوانمير مردای به دادسرا در آنجا .  می برندايشان اعالم کرده اند که جوانمير را به دادسرا

  . از اين مسئله اظهار بی اطالعی کرده اند

. اين اولين بار نيست که فعالين کارگری از طريق احضار، بازجويی و تهديد مورد آزار و اذيت  قرار ميگيرند

دستان بازداشت و مورد بازجويی و تهديد قرار  نفر از کارگران شاهو و نساجی کر٤ شهريور ماه نيز ١٩روز 

ما فعالين کارگری در سايت شورا آزار و اذيت و ايجاد محدوديت برای فعالين کارگری را بشدت محکوم . گرفتند

بديهی است که اين اقدامات . ميکنيم و خواهان پاسخگويی فوری مسئولين نسبت به وضعيت جوانمير مرادی هستيم

جايی نخواهد برد و طبقه کارگر ايران متحدانه تر  از هميشه لحظه ای از مبارزه برای ضد کارگری راه به 

 .دستيابی به مطالبات  انسانی اش باز نخواهد ماند

 
 کارگران

  
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به رهبری جوانمير مرادی يکی از معدود تشکلهای کارگريست که 

خود پيگيرانه از حقوق کارگران در مراکز مختلف کارگری کرمانشاه دفاع کرده و تاثير بسزايی از زمان تاسيس 

 .  در رسيدن کارگران به مطالباتشان داشته است

 

 



  

ما از عموم کارگران و سازمانهای کارگری ميخواهيم تا متحدانه و بی درنگ خواهان روشن شدن وضعيت 

بديهی است که تعرض متحدانه و قدرتمندانه ما .  شرط ايشان شوندجوانمير مرادی و آزادی فوری و بی قيد و

نبايد بيش از اين . کارگران تنها سالحی است که قادر است برای هميشه به آزار و اذيت فعالين کارگری پايان دهد

 هر اعتراض، سازمانيابی و. به دشمنان طبقه کارگر اجازه تعرض به اوليه ترين حقوق انسانی کارگران را داد

گونه فعاليت اجتماعی در راستای رسيدن به مطالباتمان، حق مسلم ما کارگران است و هيچ کارگر و فعال کارگری 

 . يی و آزار و اذيت قرار گيردنبايد به خاطر آن مورد بازداشت، بازجو

  

 سايت شورا

 ٢٢/٦/١٣٨٥  
 


