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پهدر باره تهاجم گسترده به سنديکای کارگران نيشکر هفت تبيانيه   

   
١٣٨٧اسفند  ١٢شنبه دو                                                                                        آزاد کارگرانهياتحاد  

 
  

په بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره تهاجم گسترده به سنديکای کارگران نيشکر هفت ت  
هفت تپه بازداشت محمد حيدری مهر و قربان عليپور و احضار اعضای هيئت مديره سنديکای نيشکر  

 
اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به نامهای محمد حيدری  اسفند ماه دو نفر ديگر از١٢امروز

 امروزبا مراجعه به منازل ن اين ادارهمهر و قربان عليپور توسط اداره اطالعات شوش بازداشت شدند و ماموري

دی، نجات دهلی و فريدون اعضای هيئت مديره اين سنديکا به نامهای علی نجاتی، جليل احمديگر ازچهارنفر

است اين کارگران  فردا به اداره اطالعات شهرستان شوش نيکوفر، آنان را به اداره اطالعات احضارکردند و قرار

 شب ٢٠عت سا نيشکر هفت تپه پس از بازداشت درجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای کارگرانعلی ن. مراجعه کنند

  .بعد آزاد شده بود که امروز به همراه ديگران بار ديگر به اداره اطالعات احضار شد صبح روز١٠/١٢/٨٧مورخه 

ايطی ميگيرد که هنوز رحيم شريئت مديره سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه دراعضای هامروزبازداشتها و احضار

  .بسحاق و رضا رخشان از اعضای هيئت مديره اين سنديکا همچنان در بازداشت اداره اطالعات شوش قرار دارند

همزمان با بازداشت گسترده اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و ايجاد فضای رعب در ميان 

نديکای کارگران نيشکر هفت تپه و ساير کارگران اعالم کرده است کارگران، اداره اطالعات شوش به اعضای س

  .هر طوری شده و حتی با ده نفر کارگر، شورای اسالمی کارخانه را بر پا خواهد کرد

اتحاديه آزاد  کارگران ايران بازداشت گسترده و احضار اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را 

واهان آزادی فوری و بی قيد و شرط اعضای بازداشتی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و قويا محکوم ميکند و خ

توقف احضار ها و بازداشتهای آنان  است و بدينوسيله از عموم  کارگران و نهادهای کارگری در ايران و سراسر 

کنند و اجازه ندهند با تهديد جهان ميخواهد متحدانه در برابر تعرض به سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ايستادگی 

و بازداشت اعضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، شورای اسالمی ضد کارگری در شرکت نيشکر هفت تپه با 

  .زور و تهديد و سرکوب بر پا شود

ما همچنين کارگران نيشکر هفت را به مقاومت در برابر اقدامات ضد کارگری جاری در نيشکر هفت تپه فرا 

 و از آنان ميخواهيم با حمايت متحدانه از نمايندگان منتخب خود، متضمن حفظ سنديکای نيشکر هفت تپه و ميخوانيم

   .دفاع از منافع طبقاتی خود باشند
  آی تی يو سی : رونوشت به 

  
   ماه هشتاد و هفت  اسفنددهمدوازاتحاديه آزاد کارگران ايران 

www.ettehadeh.com  
k.ekhraji@gmail.com  
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