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  ما خواهان لغو فوری و بی قيد و شرط محاکمه جوانمير مرادی هستيم
 
 ماه هشتاد و پنج یدسوم                                                                                                      اتحادسايت 

  
  

جوانمير مرادی رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه و عضو هيئت موسس اتحاديه سراسری  
 در دادگاه ۵/١٠/١٣٨۵روز کارگران اخراجی و بيکار به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه امسال در کرمانشاه،  

  .  جزايی اين شهر به محاکمه کشيده خواهد شد١٠٩شعبه 
محاکمه جوانمير مرادی به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه به دنبال محکوميت فعالين کارگری در شهر سقز در 

  . تداوم سياستهای سرکوبگرانه ايست که هدف از آن تحميل بردگی مطلق بر کارگران است
 کارگران به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه در آستانه قرن بيست و يک و در شرايطی که اين روز، دهها محاکمه

سال است در نقاط مختلف جهان به رسميت شناخته شده، چيزی جز اعمال قوانين عهد بربريت بر عليه توليد کنند 
ی راه به جايی نخواهد برد و همانگونه بديهی است که اينگونه سياستهای ضد کارگر. گان  ثروت در جامعه نيست

نشان داده اند، در مقابل ...  که تا کنون کارگران ايران در مراکز مختلف کارگری همچون  نساجيها و شرکت واحد و
چنين سياستهايی تسليم نخواهند شد و مصممانه تر و متحدانه تر از هميشه،  دفاع از حقوق انسانيشان را تداوم 

  . خواهند بخشيد
ما امضا کنندگان اين بيانيه ضمن محکوم کردن محاکمه جوانمير مرادی، خواهان لغو فوری و بی قيد و شرط اين 
محاکمه هستيم و بدينوسيله از همه کارگران  و تشکلهای کارگری در  ايران و سراسر جهان ميخواهيم تا با تمام 

 . دن دائمی چنين دادگاههايی بشوندتوانشان خواهان لغو فوری محاکمه جوانمير مرادی و بر چيده ش
  
  

  هيئت موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
  کارگران نساجی کردستان
  کارگران ريسندگی شاهو

  کارگران آلومين
  جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  جمعی از کارگران ايران خودرو
  جمعی از کارگران پرريس

  گران برق و فلزکار کرمانشاهانجمن صنفی کار
 سايت شورا
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