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 عليرغم ممانعت نيروهای انتظامی و امنيتی،

  امروز تجمع خانواده های کارگران بازداشت شده 
 در اول ماه مه، در مقابل دادگاه ميدان بسيج شهر سنندج برگزار شد

  
      وششماه هشتادبهشت يارد دهمانزش                                                                             اتحاديه سراسری  
 

 
طبق فراخوانی که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار خطاب به کارگران و عموم مردم سنندج برای دفاع 

بازداشت شده در اول ماه مه داده بود ميدان بسيج سنندج و خيابانهای منتهی به آن، از قبل از ساعت  ده از کارگران 

اين نيروها از همان ساعات اوليه حضور خود، . صبح امروز شاهد حضور گسترده نيروهای انتظامی و امنيتی بود

ساعت يازده صبح و عليرغم فشاری که از طرف با اينحال تا . تالش داشتند تا مانع تجمع خانواده ها و مردم شوند

 نفر ازخانواده ها و مردم موفق شدند ١۵٠نيروهای امنيتی و انتظامی برای جلوگيری از تجمع صورت گرفت حدود 

در همان ابتدای برگزاری تجمع، نيروهای انتظامی با . دست به تجمع زده و خواهان آزادی کارگران بازداشتی شوند

 ضرب و شتم  اسرين يوسفی همسر فاروص گويليان و تهديد وی به بازداشت، سعی در متفرق توسل به خشونت و

همچنين ساعت .  ظهر ادامه يافت١۴کردن جمعيت حاضر نمودند که با مقاومت تجمع کنندگان اين تجمع تا ساعت 

ش آمده برای  حدود سی نفر از تجمع کنندگان عازم شورای شهر سنندج شده و در آنجا به وضعيت پي٣٠/١١

در پی اين اعتراض شورای شهر سنندج به کارگران . کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه اعتراض کردند

 صبح نماينده هايی از طرف اتحاديه سراسری کارگران اخراجی بيکار به شورای شهر ٩اعالم کرد، فردا ساعت 

ی انتظامی سنندج و شورای شهر  برگزار خواهد کرد بروند و در جلسه ای که به اتفاق معاونت فرماندهی نيرو

  . شرکت نمايند تا به مسئله رسيدگی شود

در اين راستا قرار است فردا نماينده های اتحاديه به اتفاق خانواده های کارگران بازداشتی و اعضای اتحاديه به 

  . شورای شهر رفته و در آنجا خواهان آزادی فوری کليه کارگران شوند

ه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ضمن اعتراض شديد و محکوم کردن  ضرب و شتم اسرين يوسفی، اتحادي

برگزاری مراسم اول ماه مه و تجمع برای آزادی کارگران بازداشت شده را حق مسلم خود ميداند و اعالم ميکند که 

ه شرکت داشتند بر اعتراضات در صورت تداوم بازداشت اعضای خود و ساير کارگرانی که در مراسم اول ماه م

  . خود برای پايان دادن به وضعيت موجود خواهد افزود

  زنده باد اول ماه مه
  زنده باد ازادی و برابری

 اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
 ١۵/٢/١٣٨۶ 

 


