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  ١٣٨٦ ارديبهشت ماه ١٢

 
  با درودهای فراوان

 دوستان و همکاران گرامی
  

 همانطوريکه. اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را صميمانه به همه شما همکاران گرامی تبريک ميگوئيم

ما کارگران در ايران نيز، همچون کارگران سراسر جهان، در شهر های مختلف . مستحضريد ديروز اول ماه مه بود

 نفر از کارگران ٣٠٠در شهر سنندج مراسم اول ماه مه با شرکت . ايران اقدام به بزرگداشت اين روز کرديم

از همان ابتدای مراسم نيروهای امنيتی . گزار شدکارخانه های اين شهر که اکثر آنها عضو اين اتحاديه می باشند بر

و انتظامی به کارگران شرکت کننده در مراسم يورش آورده و کارگران را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند در 

به . اين يورش زانوی چپ شيث امانی رئيس هيئت مديره اين اتحاديه بشدت آسيب ديد و نامبرده روانه بيمارستان شد

 وضعيت کارگران به سمت ميدان آزادی شهر سنندج دست به راهپيمايی زدند که هم در طول مسير و هم دنبال اين

در اين تهاجم دهها تن از کارگران . در ميدان آزادی با باتوم و گاز فلفل مورد تهاجم نيروهای امنيتی قرار گرفتند

گران بازداشتی نيز رحم نکرده و تعدادی از همچنين به خانواده های کار. زخمی و جمع ديگری نيز  بازداشت شدند

 سنندج مراجعه کرده بودند بازداشت ١٢آنها را نيز که برای خبر گرفتن از همسران و برادران خود به کالنتری 

 . کرده و خواهر صديق کريمی از اعضای هيئت مديره اين اتحاديه را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

 هنگامی که شيث امانی به همراه خواهر صديق کريمی جهت شکايت ١٢/١١/١٣٨٦از طرف ديگر امروز مورخه 

از يکی از ماموران به دادگاه مراجعه کرده بود همانجا توسط ده نفر مامور که از بيرون دادگاه به آنجا وارد شده 

شخصی به دنبال دستگيری بنا به اخبار رسيده به اين اتحاديه مامورين امنيتی با لباس . بودند با خشونت بازداشت شد

  . و آزار و اذيت ساير اعضای هيئت مديره اين اتحاديه در شهر سنندج هستند

همچنين به خانواده هيچيک از کسانی که از ديروز بازداشت شده اند اجازه مالقات داده نشده و کارگران بازداشتی 

  .در نقطه ای نا معلوم تحت بازداشت قرار دارند

  



 

  :اسامی کارگرانی که تا کنون ما از بازداشت آنها کسب اطالع کرده ايم به شرح زير است

 نجمه - ی يداهللا مراد- ی اقبال لطيف- هيئت مديره اتحاديه صديق کريمی عضو-شيث امانی رئيس هيئت مديره اتحاديه 

 صديق - محی الدين رجبی -حبيب اهللا کلکانی  - صديق امجدی -یانور مفاخر -ی فاروق گويل- ی رجبالدين

  .صبحانی

  .افراد فوق از کارگران اخراجی و تعليقی مراکز کارگری در شهر سنندج بوده و همگی عضو اين اتحاديه می باشند

  

  دوستان
 در سازمان جهانی کار برای اجرای مقاوله نامه های ١٣٨٢دولت جمهوری اسالمی ايران عليرغم توافق  در سال 

رر و با خشونت مانع ايجاد تشکلهای مستقل کارگری در ايران است و به کارگران اجازه  ،  بطور مک٩٨ و ٨٧

اين اتحاديه به مناسبت اول ماه مه برای برگزاری راهپيمايی در . برگزاری مراسم مستقل در اين روز را نميدهد

برگزاری راهپيمايی شهر سنندج از فرمانداری اين شهر تقاضای صدور مجوز کرده بود اما به کارگران برای 

مجوز داده نشد و آنان بناچار برای گراميداشت اول ماه مه به تجمعی آرام در مقابل اداره روابط کار سنندج دست 

  .زدند که با حمله ای  شديد از سوی نيروهای امنيتی مواجه شدند

 شما از کارگران ايران، ما در اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، ضمن قدر دانی از حمايتهای هميشگی

از شما دوستان و همکاران گرامی انتظار داريم  به سرکوب مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اعتراض نموده و 

  .خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط  همه بازداشت شدگان اين مراسم شويد

  

 گلوبال يونيون: رونوشت به
  

  زنده باد اول ماه مه

  گریزنده باد همبستگی کار
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