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 دستگيری جديد در شرکت نيشکر هفت تپه

 
   ١٣٨٧ اسفند ١٣شنبه سه                                                                                           اتحاد بين المللى   

 
  

 آقاييان محمد حيدری مصر و  قربان عليپور از فعالين کارگری ٢٠٠٩ فوريه ٢ديروز  بنا به اخبار رسيده از ايران، 

 جليل احمدی، نجات دهلی و فريدون نيکوفر به ٢٠٠٩ فوريه ٣همچنين امروز . سنديکای هفت تپه دستگير شدند

  .دند که تاکنون از موقعيت آنان خبری نيستدادگاه احضار گردي

، آقاى رضا رخشان، مسئول روابط عمومى سنديكاى آارگران شرآت ٢٠٠٩ فوريه ٢٨در روز همانطور که مطلعيم 

 ظهر ايشان را به ١٢ که ديروز ساعت .نيشكر هفت تپه، توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسالمى ايران دستگير شدند

 را  در همين رابطه ماموران امنيتی رژيم  همسر رضا رخشان. آن به زندان منتقل شده استدادگاه برده و پس از 

. تهديد کرده اند که حق مراجعه به هيچ ارگانی را ندارد و با توهين و بی احترامی ماموران رژيم روبرو شده است

 در ٢٠٠٩ فوريه ٢٢ريخ همچنين آقاى رحيم بسحاق از اعضاى هيئت مديره سنديكاى آارگران هفت تپه از تا

 نيروهاى امنيتى  . آارگرى تا اين تاريخ اطالع دقيقى در دسترس نيستين فعالاز وضعيت اين. بازداشت ميباشند

 ٢٨همچنين به منزل آ قاى على نجاتى، رئيس هيئت مديره سنديكاى آارگران شرآت نيشكر هفت تپه، در بعدازظهر 

از آقاى نجاتى خواسته شده آه به . رده و فرزندان وى را مرعوب نموده اندفوريه هجوم برده و خانه وى را تفتيش آ

 . اداره اطالعات مراجعه آند

 و ١٧اين دستگيريها در شرايطى صورت ميگرند آه پنج عضو هيئت مديره سنديكاى آارگران هفت تپه در روزهاى 

 از گسترش اعتراضات آارگرى و ايجاد و رشد تشكالت با توجه به وحشت حاآميت.  فوريه دادگاهى شده بودند٢٣

با شوراى اسالمى آار در شرآت نيشكر هفت تپه آه " انتخابات"مستقل آارگرى در ايران و نيز شكست مفتضحانه 

د افزايش دستمزد که جلوگيری از اعتراضات کارگری در موربايكوت آارگران شرآت مواجه شد و همچنين جهت 

 احتمال ،) هزار تومان در ماه٣٠٠زير به احتمال قوی (زی در روزهای آينده اعالم خواهد شد،قطعآ به مقدار ناچي

  از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی  آنون تعداد زيادى از فعالين آارگرى اهم. دستگيريهاى ديگر نيز وجود دارد

 جديدی توسط هيات حل اختالف  حکم.در زندانهاى جمهورى اسالمى در شهرهاى مختلف ايران محبوس ميباشند

مبنی بر قطع ارتباط کاری برای ابراهيم مددی صاد شده و بر فشار و تهديد فعالين کارگری در کردستان افزوده 

 تنها مبارزات متحد و متشكل خود آارگران در ايران و نيز حمايت طبقه آارگر جهانى و نيروهاى  .گرديده است

پيروزى مبارزات آارگرى عليه امكان گسترش ووب توسط رژيم را به عقب براند ومترقى ميتواند اين موج جديد سرآ

  .اين خصوص دريغ نخواهيم آرد به سهم خود از هر گونه تالشى درما. سرمايه داران و حكومت آنان را فراهم آورد

 
 اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران

  ٢٠٠٩ مارس سوم


