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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  را قويا محکوم ميکنيمبازداشت مجدد طيب ماليی و احضار طه آزادی
 

١٣٨٧م آبان  سوبيستشنبه پنج                                                                                 ن آزاد کارگراهياتحاد  
  

 آبان ماه بار ديگر ٢١، روز سه شنبه از اعضا هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايرانعليرغم آزادی طيب ماليی 

رد منزل ن نشان دادن حکم قضايی با خشونت وا سنندج با سالح و تجهيزات و بدو١۵مامورين انتظامی کالنتری 

باالی پشت بر  را دستبند زده و پس از جستجوی خانه ايشانن سوال و جوابی برادر صله و بدوطيب ماليی شده و بالفا

 و اعالم کردند تا معرفی طيب ماليی برادرش به همراه برادر طيب با خود بردندبام رفته و بشقاب ماهواره همسايه را 

  .را آزاد نخواهند کرد

وضعيت غروب روز چهارشنبه طيب ماليی پس از بازگشت از کار به کالنتری مزبور رفت که با پيش آمدن اين 

ش به زندان مرکزی سنندج منتقل و ممنوع المالقات شده فردايبنا بر اظهار مامورين اين کالنتری همانجا بازداشت و 

  .  وی را ندادند به مادر طيب اجازه مالقات با٢٣/٨/٨٧بر اين اساس ديروز پنج شنبه مورخه . است

مبنی بر داشتن سالح  نيز مامورين نيروی انتظامی ادعای واهی قبلی را در رابطه با اتهام طيب مواليی اين بار 

اين در حالی است که . کرده اندو ممنوع المالقات  طيب را به اتهام استفاده از ماهواره زندانی مطرح کرده و 

در حالی که همسايه اند  نموده را ضبط کرده و آنرا متعلق به طيب اعالم مامورين انتظامی بشقاب ماهواره همسايه 

  . و متعلق به وی می باشدنيست طيبطيب اعالم کرده است بشقاب مال 

زادی آ آبانماه احضاريه ای از سوی معاونت دادستانی کنگان به درب منزل طه ٢٣از سوی ديگر ديروز پنج شنبه 

از  است  آزادی خواسته شدهطی آن از طه و گشتهديه ازاد کارگران ايران ارسال عضو علی البدل هيئت مديره اتحا

 روز فرصت دارد تا خود را به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به شعبه معاونت ٧تاريخ روئيت ابالغيه به مدت 

  . دادستانی کنگان معرفی نمايد

مراسم روزجهانی کارگر امسال در شهر عسلويه به الزم به ياد آوری است  طه آزادی به جرم شرکت در برگزاری 

 روز در بازداشتگاه نيروی انتظامی عسلويه، ستاد خبری و زندان ٤٧همراه جوانمير مرادی دستگير و به مدت 

  .مرکزی بوشهر تحت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت

زار و يورش مکرر به منزل طيب ماليی و بازداشت و آاحضار طه آزادی به دادگاه و اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 از سوی مامورين ضد انسانی اعمال متوسل شدن به  اتهامات واهی قويا محکوم ميکند و اذيت وی و خانواده اش را با

تالشی از سر استيصال از سوی دشمنان طبقه کارگر برای خانه نشين کردن اعضای فعال اتحاديه آزاد  را انتظامی

   .ارزيابی ميکند و با تمام توان در مقابل آن ايستادگی خواهد کردان ايران کارگر

 توسط کارگران نيشکر هفت تپه و در شرايطی که تورم افسار سنديکابا توجه به ايجاد اتحاديه آزاد کارگران ايران 

کم تعليقی برای صدور حگسيخته زندگی را بيش از هر زمان ديگری به جهنمی برای کارگران تبديل کرده است، 

کارگران شرکت واحد و يکسال زندان برای افشين شمس و احضار طه آزادی و محمد جراحی و يورشهای مکرر به 
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برای واردار کردن کارگران از سوی دشمنان طبقه کارگر يی و بازداشت وی را تعرضی سازمانيافته منزل طيب مال

ت کارگری ارزيابی ميکند و از عموم کارگران و تشکلها و جلوگيری از اعتراضابه عقب نشينی از ايجاد تشکل و 

  .نهادهای کارگری ميخواهد تا متحدانه در برابر اين يورش ايستادگی نمايند

همچنين ما از عموم سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سراسر جهان ميخواهيم تا نسبت به زير پا گذاشتن 

، طيب افشين شمسو خواهان آزادی منصور اسالو، اعتراض نموده گسترده بديهی ترين حقوق کارگران در ايران 

  .وندش و توقف فوری احضارها و بازداشت و آزار و اذيت کارگران در ايران ماليی 

  

 itucکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری : رونوشت به

  

  ٢٣/٨/٨٧اتحاديه آزاد کارگران 
www.ettehadeh.com 

 k.ekhraji@gmail.com: يميلا

 ٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵: فاکس

 
 
 
 

  
  

  


