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  کارگران بازداشت شده در مراسم

   اول ماه مه سنندج  از روحيه بسيار بااليی برخوردارند
      و ششماه هشتادبهشت يارد     هفدهم                                                                             اتحاديه سراسری

  

ادامه پيگيريهای خود برای آزادی کارگران بازداشت دربيکاره سراسری کارگران اخراجی ونمايندهای اتحاديامروز

سنندج به نماينده ها اعالم شد که رشورای شه در. لی به شورای شهر سنندج رفتند شده در اول ماه مه، طبق قرار قب

است و اداره اطالعات نتيجه ای نداده طريق دادستانی ازبرای آزادی کارگران بازداشتی پيگيری های شورای شهر 

. طريق استانداری مسئله را دنبال خواهد کردی آزادی کارگران بازداشت شده، ازو شورای شهر در تداوم تالش برا

به استثنای شيث امانی و صديق کريمی به محل  صبح همه کارگران بازداشتی ٣٠/١٠ ساعت از طرف ديگر امروز

بررسی پرونده های آنان توسط قاضی شعبه يکم دادياری آنجا پس ازدرمی ميدان بسيج سنندج منتقل شده ودادگاه عمو

در آنجا دادگاه حضور داشتند موفق به و خانواده هايی که در محل دادگاه اعضای اتحاديه . به زندان باز گردانده شدند

در باال   بسيار روحيه ای  خندان وا همه آنان با چهره هايیخانواده هبنا به اظهار. ران بازداشتی شدندمالقات با کارگ

 وعده هايی که به خانواده ها داده شده فردا بار طبق. محل دادگاه حضور پيدا کرده و سپس به زندان باز گردانده شدند

گر کارگران بازداشتی به دادگاه آورده خواهند شد و احتماال همه آنان به استثنای شيث امانی و صديق کريمی آزاد دي

انتخاب وکيل جهت  همچنين امروز جمع ديگری از اعضای اتحاديه در ادامه پيگيری های خود برای . خواهند گرديد

داد عيت شيث امانی و صديق کريمی قراردنبال کردن وضدفاع حقوقی از کارگران بازداشتی،  با دو نفر وکيل برای 

شيث  و پيگير وضعيت قرار است آقای رشيدی يکی از وکالی انتخاب شده فردا به زندان سنندج مراجعه کرده. بستند

ايشان  شده به نام عباس اندرياری که اسمکارگران بازداشت يکی ازديروزطرف ديگراز. صديق کريمی بشودامانی و

کارگران بازداشتی در ميان کارگران بازداشت شده، اعالم نشده بود، آزاد شده است و قرار است فردا به همراه ديگر 

 طی تماسامروزبود وبی اطالع  بازداشت اين کارگر ازبيکار  و اخراجی کارگران  اتحاديه   .شودحاضر دادگاه  در

 ريالپانصد هزار  يک ميليون و مبلغروزام. حاصل شد ان اطالع وضعيت ايش از نمايندگان اتحاديه، وی با  واده خان

 اتحاديه قرار گرفت تا بدست  نيز در اختيار نمايندگان  و فلز کار کرمانشاه  برق  مالی انجمن صنفی کارگران کمک

. خانواده های کارگران بازداشتی رسانده شود  

اعالم کرده است خواهان آزادی فوری و بی قيد و اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار همانگونه که بارها 

تعرض به . شرط کليه کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه است و تا آزادی همه آنان از پای نخواهد نشست

مراسم اول ماه سنندج  و تداوم بازداشت کارگران شرکت کننده در آن يورش به کل طبقه کارگر است از اينرو ما بار 

مه کارگران و تشکلهای کارگری را فرا می خوانيم تا نسبت به حمله به مراسم اول ماه مه سنندج اعتراض ديگر، ه

  .کرده و خواهان آزادی فوری و بی قيد شرط کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج بشوند

  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
١٧/٢/١٣٨۶  
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