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سرتاسر جهان سی و تمامی سازمانهای کارگری درآی تی يو: رونوشت به  

بازداشت شيث امانی وبيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره   

 عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه مه
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم چهار                                                                       نراياگران ر آزاد کاهياتحاد

 

رای برگزاری مراسم اول معاون سياسی استانداری کردستان به مسئولين اتحاديه آزاد کارگران ايران اعالم کرد بامروز

اخراجی موسسين اتحاديه سراسری کارگرانشيث امانی ازامروزهمين حال ظهردر .نميشودصادرماه مه بهيچوجه مجوز  

حکم دادگاه تجديد نظر و هنگام مراجعه به دادگاه برای جابجايی سند ملکی س هيئت مديره اين اتحاديه بنا برو رئي و بيکار

.شت و روانه زندان مرکزی سنندج شدوثيقه خود، بازدا  

 تالش هدفی جز اول ماه مه صورت گرفت  نه آستادر  و وی  به وکيل  قبلی بدون ابالغبازداشت اينگونه شيث امانی که 

.مراسم اول ماه مه نداردان برای جلوگيری از شرکت آنان درميان کارگربرای ايجاد رعب و وحشت در  

جهان به سرتاسرمتحد در کارگران جهان يکپارچه وان است، اين روز، روزی است کهجهانی ما کارگراول ماه مه روز

  بیمبارزات نتيجه در است که  رياد ميزنند، اين سنتی سرمايه داری ف نظام کيفر خواست خود را از می آيند و خيابانها 

.امان کارگران، سرمايه داری در اقصی نقاط جهان در برابر آن سر خم کرده است  

رای برگزاری مراسم عدم صدور مجوز ببازداشت نا گهانی شيث امانی و تحاديه آزاد کارگران ايران با محکوم کردن ا

همانگونه که مسئولين  و  ميداندکارگران مراسم اول ماه مه را حق مسلم اریآستانه اين روز جهانی، برگزاول ماه مه در

. ذره ای در برگزاری مراسم اين روز کوتاهی نخواهيم کردماد، اعالم کرده ان سنندج به فرمانداریاين اتحاديه   

خواست ما به نظام سرمايه داری و مشقات و ستمی است که اعالم کيفران است، اين روز، روزاين روز، روز ما کارگر

.اين نظام بر ما تحميل کرده است  

ا برگزاری مراسم اول ماه مه و حق خود ميدانيم تا بوپهنه گيتی هستيم الق همه ثروتها و نعمات موجود درما کارگران خ

.غير انسانی خود اعتراض کنيموايران به وضعيت مشقت بارجهان و بويژه درسرتاسر ميليونی دریصفوفدر  

انه دمتحتا جهان دعوت ميکندسرتاسرو ايراندرخود  تمامی هم طبقه ای هایکارگران ايران از ديه آزادااتح راستا اين در

را محکوم ايران دربرای برگزاری مراسم اول ماه مه  مجوزعدم صدور و کردهنسبت به بازداشت شيث امانی اعتراض 

 تر شکوه چه بارا با هر اين روز مراسم  پيش خود، بيش از   با سازماندهی،نده تا اول ماه مهروزهای باقی ما در کنند و

.ايندم نبرگزار  

 زنده باد اول ماه مه
ده باد همبستگی کارگریزن  
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