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 مذاکره نمايندگان اتحاديه سراسری با اعضای شورای شهر سنندج

  
      وششماه هشتادبهشت يارددهم انزش                                                                             یه سراسرياتحاد 
 

  
 کارگران یکار به همراه خانواده هاي و بی کارگران اخراجیه سراسري اتحادی اعضا١۶/٢/١٣٨۶امروز مورخه 

ه تجمع، يولاز همان ساعت ا.  شهر سنندج  تجمع کردندی در مراسم اول ماه مه سنندج در مقابل شورایبازداشت

 . در محل حضور داشتندیري به صورت چشمگیتي و امنی انتظامیروهاين

 یه در جلسه سه جانبه ايندگان اتحادي صبح قرار بود نما٩روز صورت گرفته بود امروز ساعت ي که دی توافقی ط

ر يکارگران دستگ ی شرکت کنند تا به مسئله آزادی انتظامیروي نی شهر سنندج و معاونت فرماندهیبه اتفاق شورا

 شهر سنندج با یابتدا معاونت فرمانده.  شهر سنندج دو جلسه جدا از هم برگزار کردی شود، اما شورایدگيشده رس

ان، يونسي، وفا یحسن زارع: انيه آقايندگان اتحادي را با نمای شهر جلسه گذاشتند و سپس جلسه ای شورایاعضا

ه اعالم شد که کارگران ي اتحادینده هاين جلسه به نمايدر ا.  برگزار نمودندی زارعی و هادیجبار خدا مراد

 ی جرمیه اعالم کردند که کارگران بازداشتي اتحادینده هايشوند اما نمايقه سبک آزاد مي با سپردن قرار وثیبازداشت

 یرا جز نان خشک بیزيم و چين حال که اعالم کردند ما کارگريد فورا آزاد شوند در عيمرتکب نشده اند و با

 تماس گرفته و مسئله را اعالم ی شهر سنندج با دادگستریس شورايت باعث شد تا رئين وضعيا. ميقه نداريسپردن وث

توانند با سپردن قرار ي می نفر از کارگران بازداشت١١ شهر سنندج اعالم شد که یس شورايدر پاسخ به رئ. دينما

ه همچنان يره اتحاديئت مدي عضو هیميق کريه و صدي اتحادرهيئت مديس هي رئیث امانيقه سبک آزاد شوند اما شيوث

 بر عدم ی خود را مبنیت مواضع قبلين وضعي کارگران در اعتراض به اینده هاينما. در بازداشت خواهند ماند

ن يش آمدن ايبا پ. مي هستی همه کارگران بازداشتید کردند که ما خواهان آزاديقه اعالم و تاکيسپردن قرار وث

 سنندج و به ی را در بعد از ظهر امروز در فرمانداریگريب جلسه دي شهر سنندج ترتیرار شد شورات قيوضع

 ی همه کارگران بازداشتیقه و آزادي بر عدم سپردن قرار وثیه بدهد تا خواست کارگران مبني اتحادینده هاياتفاق نما

  . ردي قرار گی مورد بررسیميق کري و صدیث امانيمنجمله ش

 کند که کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه يگر اعالم ميکار بار دي و بی کارگران اخراجیاسره سرياتحاد

 تشکل را حق مسلم یيداشت اول ماه مه، اعتراض، تجمع و بر پايما گرام.  مرتکب نشده اندیچ جرميو پس از آن ه

  . مين هسته بازداشت شدگايد و شرط کلي قی و بی فوریم و خواهان آزاديدانيخود م

 کاري و بی کارگران اخراجیه سراسرياتحاد
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