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  اتحاديه آزاد کارگران ايران

 مکارگری را قويا محکوم می کني تهديد، بازداشت و احضار رهبران
  وهفتهشتاد خرداد دوم                                                                                     نراي آزاد کارگران اهياتحاد

                                                                               
ردا   اه   ٣١ف ای      از نفر ۵ ارديبهشت م ه نامه ه ب شکر هفت تپ ارگران ني د نجاتی      ج ک دون نيکوفرد، احم دی، فري ل احم ، لي

دری مهر    د حي دينی را در     و خبرنگاری قربان عليپور و محم ام ابولفضل عاب ه ن رار       ب ه ق ورد محاکم رار است م حالی ق

ن       ماه از٣بدهند که  ه اي راض ب ان در اعت د و آن شرايط ضد    دستمزدهای کارگران نيشکر هفت تپه را پرداخت نکرده ان

که بصورت مرتب دست به تجمع در   ارديبهشت ماه در اعتصاب بسر ميبرند و نزديک به يک هفته است ١٦انسانی از 

 .مقابل فرمانداری شوش ميزنند

ار     کارگران نيشکراحضار سياست سرکوب و ه شرايط فالکت ب سانی ب ان، در   هفت تپه به دادگاه به جای پاسخگويی ان آن

د     شرايطی به پيش برده ميشود که منصور اسالو د نگه داشته ان ان در بن ر از بنيانگذاران و        را همچن ون سه نف م اکن و ه

ران   ارگران اي دان           اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد ک ه زن ا آزادی ب رادی و طاه انی، جوانمير م ای شيث ام ه نامه را ب

د    ده و ضمن تهدي ه، روز          افکن ن اتحادي يس اي د سواری نايب رئ ه بازداشت خال ه قصد با  ٢٦/٢/٨٧ب  زداشت صديق   ب

 .اند اعضای هيئت مديره اتحاديه به درب منزل وی مراجعه کردهکريمی يکی ديگر از

رهبران کارگری در سراسر کشور، نشان  اتحاديه آزاد کارگران ايران، وضعيت حاضر و تشديد تهاجم بهاز نظر ما در

غايت ل شرايط به اضات کارگری و تحمياعترگذاشتن نقطه پايانی بر از يک يورش گسترده و سازماندهی شده با هدف

 .کرد کارگر ايران دارد که بايد متحدانه در مقابل آن ايستادگی برده وار بر طبقه

و هم سرنوشت  هفت تپه به دادگاه، خود را همدوشکارگران نيشکررگران ايران با محکوم کردن احضارکا اتحاديه آزاد

مراتب اعتراض شديد خود را به تعقيب  بدينوسيله  ، نيشکر هفت تپه کارگرانآنان ميداند و با اعالم حمايت قاطعانه از 

جهان ميخواهد تا به سرتاسرايران و سازمانهای کارگری درسراسرکارگران در قضايی اين کارگران اعالم و از تمامی

 .کارگران نيشکر هفت تپه برخيزندحمايت از

 

  زنده باد همبستگی کارگری
 ٣٠/٢/١٣٨٧ان ايران کارگر اتحاديه آزاد

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com  

 

 


