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مي کنی را محکوم می امانثي شیريدستگ    
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم تشه                                                                      ی دفاع از محمود صالحتهيکم
                                                                  

  !کارگران

فعالين کارگری و نماينده کارگران نساجی  شيث امانی ، يکی از) اول ماه مه (در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر 

  . در سنندج دستگير و روانه زندان شد١٣٨٦کارگر در سال  کردستان به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی

تهديد نمايندگان ، زيرخط فقرچندين برابر های، تحميل دستمزدارگران سنندج، حکم شالق برای کدستگيری شيث امانی

، ادامه اخراج سازی های گسترده کارگران از الستيک سازی البرز سرکوب کارگران ،هفت تپهو کارگران نيشکر

زندان ، انه آزادی از، اتهام واهی به محمود صالحی درآستکرمانشاهسد زمکان درودر بوشهر جمله، کشتی سازی صدرا

زاری مراسم کارگری در برگممانعت از )مريوانگری شهرفعال کار(رحيمی ، بختياراسا نلوبه بند کشيدن منصور

، و ده ها مورد جهانی کارگر امسالبرای عدم برگزاری مراسم روز خور و تهديد فعالين کارگریو آبشارپارک چيتگر

سر  وحشت بيشتربر کار گران از سوی عواملو ايجاد فضای رعب و، تشديد فشارگریفعالين کار سرکوب و دستگيری

همچنان يوغ نياورند وخفته خود را بر جهانی کارگر فريادروزيد انجام می پذيرد که کارگران دربه اين ام ،مايه داری

 .مکين نمايندمايه داری تقوانين انسان ستيز سر خود را تحکيم بخشند و بهبردگی و استثمار

  
  !!گران و استثمار شدگانکار

حضور گسترده به تمامی اين مناسبات ظالمانه  در آستا نه برگزاری روز جهانی کارگر امسال بايد با تمام توان و با

شيث امانی ، منصور اسانلو ، : و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری اعتراض کرده و همچنان خواستار آزادی فوری

  .ديگر زندانيان سياسی باشيم  حيمی وبختيار ر

، و  قرار داد های موقت و سفيد امضاء،، اخراجاعتياد ،، تورم، فقرد فرياد اعتراض خود را به بيکاریبايدر اين روز

پس هر چه باشکوه تر مراسم روز . داری هر چه رسا تر و متحدا نه تر بر آوريم  فالکت های حاکميت نظام سرمايه

 .کارگر را برگزار نما ئيم  جهانی
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