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  ، روز پنج شنبه آزاد شدندبازداشت شده در اول ماه مه سنندجاز کارگران نفر ٨ 

 
ارديبهشت ماه هشتاد و ششدوم  بيست                                                                       اتحاديه سراسری         

 
 نفر از کارگران بازداشت شده در اول ماه مه ٨ بعد از ظهر ٣ در ساعت ٢٠/٢/١٣٨۶روز پنج شنبه مورخه 

خانواده هايشان آزاد سنندج، در ميان استقبال گرم و پرشور اعضای اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و 
 روز بدليل برگزاری مراسم اول ماه مه ١٠اين کارگران که  بمدت . شده و توسط آنان تا منازل شان همراهی شدند

اتهام اين کارگران اخالل در نظم . در سنندج بازداشت شده بودند هر کدام با قرار کفالت پنج ميليون تومانی آزاد شدند
به يادآوری است که روز قبل خالد سواری نايب رئيس اتحاديه با قرار کفالت پنج الزم . عمومی عنوان شده است

 اسامی .ميليون تومانی آزاد شده بود و صديق سبحانی هم به دليل اشکال در سند کفالت روز شنبه آزاد خواهد شد
 :کارگران آزاد شده در روز پنج شنبه به شرح زير است

 محی الدين رجبی - حبيب اهللا کلکانی - صديق امجدی - فارس گويليان - مواليی  طيب- ی يداهللا مراد- ی اقبال لطيف
  طيب چتانی-

 در پی بازداشت اين کارگران در اول ماه مه امسال اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار طی نامه ای به 
اير سازمانهای کارگری به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری خواهان اعتراض اين کنفدراسيون و س

بازداشت اين کارگران شده بود و روز پانزده ارديبهشت ماه نيز اين اتحاديه در اعتراض به بازداشت کارگران در 
اوله ماه مه، طی فراخوانی به همراه خانواده های کارگران بازداشتی اقدام به تجمع اعتراض آميز در مقابل دادگاه 

ه سراسری کارگران اخراجی  اتحادي١٩/٢/١٣٨۶نين در قطعنامه تجمع پايانی مورخه همچ. ميدان بسيج سنندج کرد
خواست آزادی فوری اين کارگران تاکيد شده برديگرمقابل دادگاه، بارهای کارگران بازداشتی در خانوادهوبيکارو

  .بود
ود و کليه کارگران بازداشت  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ضمن ابراز خرسندی از آزادی اعضای خ

شده، به مبارزه خود برای آزادی شيث امانی رئيس هيئت مديره اتحاديه و صديق کريمی عضو هيئت مديره اتحاديه 
  . ادامه خواهد داد

تحريک "الزم به يادآوری است که به شيث امانی عالوه بر اتهام اخالل در نظم عمومی، اتهامی نيز تحت عنوان 
  . وارد کرده اند" دولتکارگران عليه 

برگزاری مراسم اول ماه مه، بر پايی تشکل کارگری و تجمعات اعتراض آميز، حق مسلم کارگران است و ما وارد 
کردن هرگونه اتهام واهی به شيث امانی و ساير اعضای اتحاديه را بشدت محکوم ميکنيم و خواهان آزادی فوری و 

  . بی قيد و شرط آنان هستيم
تا، اين اتحاديه  به اقدامات اعتراضی  خود تا آزادی شيث امانی و صديق کريمی ادامه خواهد داد و در در اين راس

  .د خواهد کردصورت عدم آزادی آنان در طی روزهای آينده اقدامات اعتراضی خود را تشدي
   باد اول ماه مهزنده

  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
٢٢/٢/١٣٨۶  

www.ettehade.com  
k.ekhraji@gmail.com  



 

              
 

         
 

         
    

     
  

 


