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  کارگران هفت تپهاعتصابهفته پشتيبانی ازانجمن ها در؛ کانون ها ونامه سرگشاده

 
خرداد هشتاد وهفتدهم چهار مشترک     

                            
  اتحاديه سراسری کارگران سوئد                                                    :به

اعتصاب شتيبانی ازپوق کارگران های مدافع حقتشکلوحقوق بشرهای طرفدارنهاد سازمانها و،حزاب ا،اتحاديه هاديگر: به

  وشده  دستگير کارگران خواست آزادی همه  و  کارگران ايران مبارزات  وخوزستان  استان  هفت تپه کارگران نيشکر

  !زندانيان سياسی ايران

در شرايطی که رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی حاکم برايران ، کارگران را سرکوب و خواست های آنان را ناديده 

، روز١۵با گذشت اعتراض به کمی دستمزد های دريافتی در کوره آجرپزى قرچک ٣٠کارگر شاغل دردهاص گيرد؛می 

.  همچنان ادامه داردده اند و درمحل واحد خود اعتصاب کرده ويدست از کار کش  

 گزارشق خبرطب. ، وارد چهارمين هفته خود شده استاستان خوزستان ايرانپه شوش درهفت تاعتراض کارگران نيشکر

 ٨٧ خرداد ٦روزدرروهای سرکوب رژيم جمهوری اسالمی ني" :آمده ست"و دمکراسی در ايرانفعالين حقوق بشر" شده

 تن )١٢( دوازه اعتراضی کرده بودند يورش برده وفرمانداری شوش تجمعبرابرهفت تپه که درجمع کارگران نيشکربه ت

وحشيانه بوده  کارگران  دستگيری رفتار اين ماموران هنگام.  کردند ومی منتقلو به نقطه نامعلاز کارگران را بازداشت 

" ...است   

   :کارگران همچنان حول خواست های زير

  ماه دستمزد پرداخت نشده، ٣ پرداخت فوری -

  منع تهديد و فشار بر فعالين آارگری و احضار آنان به دادگاه، -

آارگران تشكيل شده است،  لغو تمامی پرونده هايی آه برای -  

  برآناری مدير عامل و اعضای هيئت مديره اين شرآت، -

 برآناری رئيس حراست شرآت آه نقش مستقيمی در جاسوسی و سرآوب آارگران و پرونده سازی عليه فعالين -

 آارگری در اين شرآت داشته است، 

. زات خويش ادامه می دهندبه مبار...   و غيره  به رسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگری-  

از مبارزات کارگران هفت تپه وديگر جنبش های اجتماعی پشتيبانی نامه سرگشاده درهفته ما امضاء کننده گان اين 

دن فشار به کارگران و پاسخگويی ي،خواهان پايان بخش کانادا- استراليا-در سراسر اروپا) ٢٠٠٨يونی ٨ مه تا ٣١(ايران

. و همه زندانيان سياسی در ايران هستيماالن کارگری دستگير شده به خواست آنان و آزادی همه فع  

قوق بشر و شهروندی درسوئد می خواهيم؛ از شما اتحاديه ها ، سازمانها ، احزاب و عموم نهادهای طرفدار ح  

شار به دولت ايران را از طريق سازمان های جهانی  کارگری و دولت ، فمن حمايت از اعتصابات کارگران نامبردهض
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. سوئد، خواستار گرديد  

: انجمن های امضاء کننده  

 –کانون دفاع از آزادی بيان  - گوتنبرگ –فرهنگسرای انديشه  -) سوئد( گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران 

راديو ( انجمن فرهنگی ايران همراه  - گوتنبرگ –اد ادب و هنر ايران بني -) سوئد(آسيل کميته ، گروه ايران  -گوتنبرگ 

کانون پژوهش  -)سوئد( گوتنبرگ –انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری   - گوتنبرگ–انجمن کوشا  - گوتنبرگ –) همراه

 -گوتنبرگ  -مرکز آموزشی ايران  -فرهنگی جوانان در مالمو انجمن -مالموانجمن نويد در - گوتنبرگ –فرهنگ ايران 

 – گوتنبرگ -انجمن صدای مهاجر  -انجمن فرهنگی هماوند  - گوتنبرگ -انجمن بازنشستگان ايران  -من تاتر آزادنجا

  – ايرانی  زيست ، سبزهای فعالين محيط  - در ايران   بشر و دمکراسی  از حقوق  دفاع جامعه – ديار   فرهنگی انجمن

سيوس  -استکهلم  sios   استکهلم-کانون فرهنگی فروغ ) خارجيان سوئد اتحاديه سراسری ١۶سازمان چتری (

انجمن فرهنگ و  -انجمن توان خواهان ايرانيان  -انجمن پيوند فرهنگی ايرانيان استکهلم  - مالمو-ايران و سوئد انجمن

 -انجمن توان خواهان - گوتنبرگ –انجمن آذربايجانيهای ايران -) سوئد( گوتنبرگ–انجمن فرهنگی مهرگان ادب ايران 

 -انجمن رنگارنگ -انجمن دمکراتيک ايرانيان استکهلم  - استکهلم–انجمن زنان  -انجمن ايرانيان مقيم امئو -تکهلم اس

 - راديو صدای ايران  -انجمن روزنامه نگاران  - امئو–انجمن بينش ها و کنشها   - اوره برو-انجمن فرهنگی ايرانيان 

همايش ايرانيان هامبورگ و - دهخدا انجمن فرهنگیاريس  پ - خاوران  انتشارات - اروپرس– اروپا  فدراسيون ايرانيان  

 حومه  

... امضاء ها ادامه دارد  

: د با ما به آدرس زير تماس بگيرند فوق می توانننامه سرگشادهعالقه مندان به پشتيبانی از   

kanounhambastegi@gmail.com 
         

 

 
 


