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  به دادگاه احضار شدیر مراديجوانم
  

 ماه هشتاد و پنجآبان ششم ست يب                                                                                       سايت شورا
 

 

 صبح روز ٨ کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ساعت یس انجمن صنفي رئیر مرادي جوانمیه اي احضاریط

 در کرمانشاه،  جهت محاکمه به دادگاه ١٣٨۵ کارگر سال ی روز جهانیمائيراهپ ، به جرم شرکت در ١٠/١٣٨۵/۵

ور ماه گذشته دو روز در بازداشت اداره ي هجدهم شهریر مراديجوانم. ن شهر احضار شدي ای جزائ١٠٩شعبه 

ون يلي م٧ غهي دادگاه انقالب کرمانشاه با وثی بازپرس٧ شعبه یمعاونت اطالعات کرمانشاه بوده و سرانجام از سو

  . تومان آزاد شد

 ٢۵/٨/١٣٨۵ت شورا يسا
 

  در برابر تشديد سياستهای ضد کارگری جاری در صفوفی متحدانه به ميدان بياييم
 

جوانمير مرادی رييس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و يکی از رهبران کارگری در اين شهر 
ورخه طبق اين احضاريه جوانمير مرادی در م.  جزايی کرمانشاه احضار شد١٠٩جهت محاکمه به دادگاه شعبه 

وی قبل .  به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر کرمانشاه به محاکمه کشيده خواهد شد١٠/١٣٨۵/۵
از اين، از کار خود در پتروشيمی کرمانشاه اخراج و در هيجدهم شهريور ماه امسال به همين اتهام بازداشت و با 

  .قرار وثيقه هفت ميليون تومانی آزاد شده بود
 

 کارگران
تداوم و شدت يابی تعرض به فعالين کارگری در کنار تعرض هر روزه به زندگی و معيشت کارگران و اوج گيری 
سرکوب هرگونه فرياد حق طلبی آنان در مراکز معترض کارگری در طی ماهها و روزهای گذشته،  نشان از 

ق انسانی ما کارگران دارد، سرمايه سياستی سازماندهی شده برای تجاوز هر چه بيشتر به پيش پا افتاده ترين حقو
داری ايران بدنبال آن است تا با بی رحمی و شقاوت هر چه فزون تری، بحران اقتصادی خود را بر دوش ما 

  . کارگران سر ريز کند
گسترش آزار و اذيت رهبران و فعالين کارگری برای به کرسی نشاندن بی سر و صدای سياستهايی است که قرار 

تالش برای تصويب قوانينی در مجلس، دست  خراج دويست هزار کارگر در شش ماهه اول امسال واست بدنبال ا
کارفرمايان را برای تحميل برده وارترين شرايط بر کارگران بيش از پيش باز بگذارد تا بدين ترتيب هيوالی سرمايه 

  . ان تداوم بخشددر ايران قادر شود حيات خود را به بهای تشديد فقر و گرسنگی ميليونها انس
در برابر  تشديد سياستهای ضد کارگری جاری، بايد برای لغو فوری محاکمه جوانمير مرادی، لغو احکام محمود 
صالحی و جالل حسينی و پايان دادن به هر گونه آزار و اذيت رهبران و فعالين کارگری بيش از هميشه در صفوفی 



ابی ما کارگران به يک زندگی انسانی در دل جهنمی است که نظام متحدانه به ميدان آمد، اين ضرورت بقا و دستي
  . سرمايه داری بر ما و خانواده هايمان تحميل کرده است

  
  کارگران

مبارزه برای لغو فوری محاکمه جوانمير مرادی و لغو احکام ساير فعالين کارگری را به ميدانی برای فشرده تر 
  .کارگری موجود تبديل کنيمکردن صفوفمان و پيکاری متحدانه جهت به شکست کشاندن سياستهای ضد 

  
  ٢۶/٨/١٣٨۵سايت شورا 

    
  
 


