
  برگزاري باشكوه روز جهاني كارگر در سنندج

  

سنندج، كه محل برگزاري مراسم خيابان فردوسي نبش ناصر خسرو اعالم شده  2012ي روز جهاني كارگر ي برگزار كنندهطبق فراخوان كميته
بود، فضاي شهر سنندج در سه روز گذشته به خصوص محل برگزاري مراسم به شدت پليسي و در قرق كامل نيروهاي امنيتي و گارد ويژه در 

  .آمده بود

اما با . بعدازظهر تعداد بسيار زيادي از كارگران و فعالين كارگري و مردم در محل اعالم شده حضور يافتند 6ساعت  12/2/91امروز سه شنبه 
اتخاذ با  ،شدنيي برگزاري روز جهاني كارگر سنندج با درايتي وصف ها، كميتهي گارديفضاي شديد پليسي و صفوف به هم تنيده به توجه

در  حضور به هم رساندند و) انقالب ( ي بخش كثيري از كارگران و مردم به مسير خيابان سيروس بينانه با دعوت چهره به چهرهتاكتيكي واقع
اهپيمايي در مسير خيابان سيروس به طرف ميدان انقالب به رشمار و سر دادن شعارهاي كارگري با بلند كردن پالكاردهاي بي صفوفي متشكل

  .ندي مردم قرار گرفتپرداخته و تا نزديكي ميدان انقالب راهپيمايي كردند و مورد حمايت و استقبال گسترده

-گستردهالزم به ذكر است اين تاكتيك هوشمندانه، نيروهاي مستقر در سطح شهر را به شدت دچار سردرگمي نموده بود و امكان يورش سريع و 

اما راهپيمايان بعد از حدود ده دقيقه با . عمال از بين برده بود؛ كه اين خود عاملي مهم در تداوم راهپيمايي بود به صفوف كارگران را ي آنان
اما كارگران با توان و . امنيتي و گارد ويژه قرار گرفتند شتم شديد نيروهايگر مواجه شده و مورد ضرب و يروهاي سركوبي نيورش وحشيانه

  .جسارتي مثال زدني مراسم روز جهاني كارگر را سربلندانه برگزار نمودند

 –كارگر، اتحاد، اتحاد  ،گركار – نان مسكن آزادي  -  زنده باد روز جهاني كارگر: شعارهايي كه در مراسم سر داده شد شامل الزم به ذكر است 
  .بود  - كارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد –كارگر، معلم، اتحاد، اتحاد  –سياسي آزاد بايد گردد زنداني  –زنداني آزاد بايد گردد كارگر 
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 جمعي از فعالين آزاد كارگري -

 جمعي از كارگران بيكار سنندج -

 جمعي از فعالين كارگري شورايي سنندج -
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