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 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت آزادی جوانمير مرادی و طاها آزادی

  
راني آزاد کارگران اهياتحاد   خرداد هشتاد وهفتم هفت بيست  

                                                                                                    
 از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد   و طاها آزادی جوانمير مرادی ظهر ١٤در ساعت  ٢٧/٣/١٣٨٧  امروز مورخه

  .دند روز بازداشت با قرار وثيقه ده ميليون تومانی از زندان آزاد ش٤٧کارگران ايران پس از 

حال تجمع برای برگزاری ی که به همراه کارگران عسلويه درحالارديبهشت ماه در١٢ها آزادی روزمرادی و طاجوانمير

و اداره   روز در اداره اطالعات عسلويه ٤٧ و بمدت  شدندبازداشت  توسط نيروهای انتظامی  مراسم اول ماه مه بودند 

.اطالعات و زندان مرکزی بوشهر محبوس بودند  

 شديد ترين فشارهای روزمره زيربمدت يک هفته و بصورت اداره اطالعات بوشهرطول دوره بازداشت خود درآنان در 

و يکی از دندانهای طاها  بطوری که استخوانهای قفسه سينه جوانمير مرادی دچار آسيبهای جدی شده داشتندجسمانی قرار

  .لق شده است  واردهنتيجه ضرباتآزادی در

ی که بر جوانمير مرادی و طاها آزادی وارد کرده اند فعاليت تبليغاتی عليه نظام از طريق عضويت در اتحاديه آزاد اتهام

کارگری مراکز پخش آن در بولتن شورا ودر نوشتن مطلب افزايش دستمزدها،  برای  ، جمع آوری امضاکارگران ايران

.است  

را جزو بديهی ترين انسانی شان الش آنان برای رسيدن به مطالبات ت ومتشکل شدن کارگران اتحاديه آزاد کارگران ايران

.مرادی و طاها آزادی را بشدت محکوم ميکندوثيقه برای آزادی جوانميرقرارکارگران ميداند و بازداشت و صدورحقوق   

اول ماه مه، تشکل، تجمع و اعتصاب حق مسلم کارگران است و ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران ذره برگزاری مراسم 

.ای از اين حقوق انسانی خود عقب نخواهيم نشست  

طاها آزادی را به خانواده اين دوستان بويژه فوزيه خالصی، کارگران ايران و تمامی انسانهای ومرادی ما آزادی جوانمير

 تبريک   صميمانهمبارزه کردند،آزادی آنان  برای  اين کارگران بازداشت دوره  طول برابری طلبی که در و  آزاديخواه

. را به گرمی می فشاريمناميگوئيم و دست همه آن  

ايران ارزيابی ميکند طبقه کارگراتحاديه آزاد کارگران ايران آزادی جوانمير مرادی و طاها آزادی را يک موفقيت برای 

.  خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور اسالو از زندان استمصرانهو   

ما روحيه باالی جوانمير مرادی و طاها آزادی  را پس از تحمل شديدترين فشارهای جسمانی و زندان و تهديد می ستائيم 

.تيمسدرود می فر آنان بر عزم و اراده و   

٢٧/٣/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   
www.ettehade.net    :سايت 

k.ekhraji@gmail.com   :ايميل 
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