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قتعليسال  ۵ يکسال حبس تعزيریطيب مالئی  

 علی نجاتی بايد فورا و بی قيد و شرط از زندان آزاد شود 
١٣٨٨ فروردين ١۶شنبه يک                                                                                  ن آزاد کارگراهياتحاد    

 
 

 علی نجاتی بايد فورا و بی قيد و شرط از زندان آزاد شود

  سال تعليق محکوم کرد۵دادگاه انقالب سنندج طيب مالئی را به يکسال حبس تعزيری با 
 طيب مالئی عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران را به اتهام تبليغ عليه ،شعبه يک دادگاه انقالب سنندج

به برپائی مجمع عمومی کارگری و ارتباط با گروههای مخالف نظام به يک سال حبس نظام از طريق کمک 

  . سال تعليق محکوم کرد۵تعزيری با 

 ٨٦اتحاديه آزاد کارگران ايران است که در مراسم اول ماه مه سال هيئت مديره طيب مالئی يکی از اعضای جوان 

  . کارگری بود که محکوم به زندان و شالق شدند کارگر ديگر دستگير شد و جزو يازده١٣سنندج به همراه 

سرکوب کارگران سياست محکوميت طيب مالئی به يکسال زندان را حاصل تشديد حاديه آزاد کارگران ايران ات

ايران در يکسال گذشته ارزيابی ميکند که در نتيجه آن تاکنون تعدای از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران 

 بويژه سنديکای ، و يورش گسترده ای نيز به ساير فعالين کارگری اندتعليقی محکوم شدهشرکت واحد به حبسهای 

  .صورت گرفته استکارگران نيشکر هفت تپه 

از نظر ما اين سياست در برخورد به کارگران آگاه و رهبران کارگری در ايران راه به جائی نخواهد برد  و طبقه 

کارگر ايران با اتحاد و همبستگی و تعرض هر چه بيشتر به وضعيت برده وار موجود، از حق حيات انسانی خود با 

  .چنگ و دندان دفاع خواهد کرد

و ساير فعالين کارگری از خواست آزادی فوری و بی قيد و شرط علی نجاتی  ضمن اتحاديه آزاد کارگران ايران

و تعقيب قضائی خواهان توقف سرکوب  زندان، صدور حکم تعليقی بر عليه طيب مالئی را بشدت محکوم ميکند و

لها و نهادهای همدوش با تمامی کارگران، تشکبدينوسيله اعالم ميدارد و کارگران آگاه و فعالين کارگری است کليه 

  .مرتبط با جنبش کارگری لحظه ای از مبارزه برای تحقق خواستهای فوق باز نخواهد ايستاد

 

  ٨٨ شانزدهم فروردين ماه اتحاديه آزاد کارگران ايران
com.ettehadeh.www 
com.gmail@ekhraji.k 
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