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 ج کارگر در سنندی روز جهانیگزارگزارش بر
 )همراه تصاوير(

               ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                                                      ج سنند٢٠٠٩ برگزار کننده اول ماه مه تهيکم 
  

                                           
، با ٢٠٠٩، اول ماه مه  ارديبهشت ماه١١امروز جمعه 

، و با توجه به  جوجود فضای پليسی حاکم بر شهر سنند

گزاری مراسم توسط نيرو های امنيتی ، محاصره محل بر

گزار کميته بر" بعداز ظهر، به دعوت ۵راس ساعت 

پارک اميريه سنندج ، در" سنندج ٢٠٠٩اول ماه مه نده کن

  .روزجهانی کارگر بر گزار گرديد

بعدا قطعنامه کميته نی شروع ومراسم با پخش شيري

با تشويق حاضرين مراسم  .کننده قرائت گرديدگزاربر

   .ادامه يافت

 فحاشی ، توهين ، گرفتن و پاره کردن پالکادر ها با) گارد ويژه و لباس شخصی ها (بعد از آن نير وهای امنيتی 

کارگر زندانی آزاد " اما حاضرين با کف زدن و دادن شعار هائی از جمله،. سعی در متفرق کردن جمعيت نمودند

حال خروج از پارک و رفتن به داخل شهربودند  که در" زنده باد کارگر "-" کارگر دانشجو اتحاد اتحاد "-"بايد گردد

  .ای امنيتی به افراد حاضر  يورش بردندنيرو ه

گاز فلفل و  آور،، گاز اشک با استفاده از باتوممامورين 

  ، به ، بخصوص زنان و کودکانضرب و شتم حاضرين

جمعيت حمله ور شده که به اين دليل تعدای از زنان و 

  .کودکان زخمی شدند

 نفر دستگير شده ۶در جريان بر گزاری اين مراسم تعداد 

  : که عبارتند ازاند

) گلريز(بو  شب٣- شيوا سبحانی -٢ور کريميان  منص-١ 

فواد  -۵ )ساله١۴نوجوان(عبدی  فرازم-۴خليلی 

  . بابک باجالنی -۶کيخسروی 

الزم به ذکر است که از صبح امروز جمعه تعداد شش نفر از . از بقيه دستگير شدگان احتمالی خبری در دست نيست 

در ) پايان مراسم ( بعد ازظهر ۶ی شهر سنندج به  ستاد خبری اين شهر فراخوانده شدند که تا ساعت فعالين کارگر

  :ستاد خبری در باز داشت بودندکه عبارتند از 



  . کورش بخشنده-۶ مجيد حميدی -۵ شريف ساعد پناه ۴- ژيان سبحانی -٣ خالد حسينی -٢ صديق کريمی ١

ما از تمامی کارگران .  فوری دستگير شدگان روز جهانی کارگر ميباشيم  ما خواستار آزادی  بی قيد و شرط و

  .جهان می خواهيم به اين سرکوب و بازداشت کارگران و فعالين کارگری  اعتراض نمايند

   

     

      

 
 

"گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر"   
 

" سنندج٢٠٠٩گزار کننده اول ماه مه کميته بر"   

  اول ماه مه-١٣٨٨ ارديبهشت ١١

 

 
 
 
 
 
 


