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 قطعنامه پايانی تجمع خانواده های

  سنندج کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه

 
  و ششماه هشتادارديبهشت هم زدنو                                                                              اتحاديه سراسری 

  
 قطعنامه پايانی تجمع خانواده های کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه و اتحاديه سراسری

   در مقابل دادگاه عمومی ميدان بسيج سنندج١٩/٢/١٣٨۶کارگران اخراجی و بيکار در  مورخه 

  
مراسم اول ماه مه ما اعضای اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و خانواده های کارگران بازداشت شده در 

 نجمه - ی يداهللا مراد- ی اقبال لطيف- صديق کريمی -سواری  خالد -شيث امانی :  در شهر سنندج، آقايان١٣٨۶سال 

طيب و  صديق صبحانی - محی الدين رجبی - حبيب اهللا کلکانی - صديق امجدی - فارص گويليان - یالدين رجب

  : اعالم ميداريمچتانی

 سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسالمی ٩٨ و ٨٧سانی ما و بنا بر مقاوله نامه های  بنا بر حقوق  ان-١ 

  . توافق به اجرای آنها کرده است، برگزاری مراسم اول ماه مه و تجمع اعتراضی حق مسلم کارگران است

 خواهان محاکمه  ما بازداشت و ضرب و شتم کارگران در مراسم اول ماه مه امسال را بشدت محکوم می کنيم و-٢

  .  عاملين و آمرين حمله به تجمع اول ماه مه هستيم

اين کارگران کاری جز برگزاری مراسم اول ماه مه و .  کارگران زندانی بايد فورا و بی قيد و شرط آزاد شوند-٣

اران و همسران دفاع از حقوق انسانی خود انجام نداده اند، لذا ما پيشاپيش طرح هر گونه اتهام ديگری را به همک

  . خود بشدت محکوم ميکنيم و همين امروز و فورا خواهان آزادی آنان هستيم

 ما حق خود ميدانيم که در صورت تداوم بازداشت همکاران و  همسران خود و عدم آزادی بی قيد و شرط آنان -۴

ا روز شنبه مورخه اقدامات اعتراضی خود را تشديد کنيم، لذا چنانچه  همکاران و همسران ما حداکثر ت

 طی فراخوانی اقدام به تجمع و يا ٢۴/٢/١٣٨۶ آزاد نشوند پس از آن، به ناچار حداکثر تا روز دوشنبه ٢٢/٢/١٣٨۶

  . خواهيم کرد....... تحصن نا محدود در مقابل 

  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 خانواده های کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه سنندج
١٩/٢/١٣٨۶ 

  "محل تجمع و يا تحصن متعاقبا اعالم خواهد شد"
www.ettehade.com 
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