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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  شدرهفت تپه دستگي نمايندگان کارگران نيشکر قربان عليپور، يکی از
   

شش ماه هشتاد و آبان زدهمناش                                                                                             ی همکاریشورا   
 

     
  :کارگران و مردم آزاديخواه

  
 ١۴کارگران نيشکر هفت تپه در بعد از ظهر روز دوشنبه   اطالع رسيده، قربان عليپور يکی از نمايندگان بنا به 

در مراجعه ی همسر وی به اداره ی .دستگير و به مکان نامعلومی برده شد مرداد، توسط افراد لباس شخصی

اتهام وی   پاسخ نهايی را در ارتباط با دستگيری و١۵/٨/١٣٨۶گفته شده که امروز بعد از ظهر  اطالعات به او

  .رددريافت خواهد ک

نماينده ی شان تا پايان امروز آزاد نشود، از صبح روز  کارگران نيشکر هفت تپه اعالم کرده اند که اگر چنان چه

   .به اين عمل حاميان سرمايه دست به اعتصاب خواهند زد  در اعتراض١۶/٨/١٣٨۶چهارشنبه 

ت تپه با اعتصابات موفقيت آميز کارگران نيشکر هف دستگيری اين نماينده ی کارگری در حالی صورت می گيرد که

نظام سرمايه داری دقيقّا به همين . سوی ايجاد سنديکای مستقل خويش هستند خود در ماه گذشته، در حال پيشروی به

نمايندگان  کارگران نيشکر هفت تپه و. زدن به چنين اقداماتی سعی دارد مانع ايجاد چنين تشکلی شود دليل با دست

بر حق خود به ويژه حق ايجاد تشکل  تجارب ديگر هم طبقه ای های شان، در دفاع از مطالباتمبارزشان با اتکا به 

  .پيشروی های خويش مسير درستی را انتخاب کرده اند مستقل کارگری نشان داده اند که برای استمرار

 کارگری در ايران و و از تمامی فعالين و تشکل های ما دستگيری اين نماينده ی کارگری را به شدت محکوم می کنيم

خواهيم در مقابل اين تعرض سرمايه به حقوق مسلم کارگران ساکت ننشسته و  جهان و ديگر جنبش های اجتماعی می

  .هنددممکن اعتراض خود را به اقدامات ضد کارگری حافظان سرمايه داری نشان  از هر طريق

  یفعالين کارگر شورای همکاری تشکل ها و

١۵/٨/١٣٨٦  

یری ايجاد تشکل های آزاد کارگرکميته پيگي  
نانجمن فرهنگی، حمايتی کارگرا  

یکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر  
یکميته دفاع از محمود صالح  
یاتحاد کميته های کارگر  

یرگراجمعی از فعالين ک  
نارگروهی از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های اي  

www.shorayehamkari.com 
 


