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متحدانه راهپيمائی یليگزارش تکم  

   کارگران صنايع فلزی به سمت مجتمع قضائی يافت آباد 
١٣٨٧ اسفند ١١ کشنبهي                                                                                       ن آزاد کارگراهياتحاد   
 

  
 صبح بيش از سيصد ٣٠/٨ه ساعت  اسفند ما١١امروز گزارشهای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران بنا بر

دست داشتن در با ،اران خودهمکاز نفر٦اعتراض به حکم بازداشت  در٢کارگران صنايع فلزی شماره نفراز

ی کارگران صنايع فلزاز نفر٦حکم بازداشت  . به سوی مجتمع قضائی يافت آباد دست به راهپيمائی زدندهايیپالکارد

مجتمع قضائی يافت آباد سوی يکی از قضات ازتوسط اين کارگران عامل کارخانه با بهانه به گروگان گرفتن مدير

عامل کارخانه مديرقبال گرديده است که شت اين کارگران درحالی ازسوی اين قاضی صادرحکم بازدا. بودشده صادر

  . استداوطلبانه خود در کارخانه صحه گذاشته حضور  بربا امضای نامه ای 

 شهريور شروع و تا مقابل مجتمع ١٧مقابل کارخانه در خيابان از صنايع فلزی راهپيمائی کارگراناين گزارش بنا بر

رسيدن کارگران به مقابل اين باد در نزديکی ميدان معلم در بلوار يافت آباد ادامه پيدا کرد و به محض آائی يافت قض

  . هدايت کردندتمع آنان را به مسجد مج،ع قضائیمجتم

 ماه دستمزد معوقه خود و اعتراض به حکم صادره ١٠اين راهپيمائی پالکاردهايی حول کارگران صنايع فلزی که در

استقبال کارگران ساير موردطول کشيد ٣٠/١مائی که بمدت راهپيطول مسيرعليه همکارانشان دردست داشتند دربر

  .گرفتندآهن قرارانه ها و کارگران بازارکارخ

با تجمع  کارگران اين کارخانه ،کارگران صنايع فلزی از مقابل درب کارخانه آردلهنگام عبورشهريور١٧درخيابان 

به کارگران صنايع فلزی ابراز احساسات با هورا کشيدن  نداشت درهای بسته  که هيچ روزنه ای به بيرون  پشتدر

الکاردی مبنی بر ابراز احساسات متقابل از سوی کارگران صنايع فلزی، کارگران آردل با باال بردن پ و پس ازکردند

  .ادامه دادندماه از دستمزدهايشان به ابراز احساسات خود عدم دريافت چهار

درود بر "با دادن شعار آهن نيز ازکارگران بازارارگران صنايع فلزی، حدود سی  نفردر ادامه مسير راهپيمايی ک

همان حوالی با باال بردن مشتهای کارگران ساختمانی در فلزی استقبال کردند و تعدادی ازکارگران صنايعاز" کارگر

  .نمودنده کارگران صنايع فلزی به آنان ابراز احساسات گره کرده خود و دست زدن ب

ارگران در مسجد اين مجتمع يکی ازمسئولين قضائی درميان کارگران تجمع کدرمجتمع قضائی يافت آباد پس از

 به آنان اعالم شد اين حکم اجرا نميشود ، نفر از کارگران٦شد و پس از گفتگو پيرامون صدور حکم بازداشت حاضر

ايی اين محل مجتمع قض با انتخاب نماينده هايی و پس ازحضور مديرعامل کارخانه درکارگران درخواست شدو از

  . بگيردقرارمسئله مورد پيگيری بيشتر

ای عامل کارخانه نتيجه ی يافت آباد برای پيدا کردن مديرمسئولين مجتمع قضائامروزالزم به يادآوری است تالش 

نماينده های از و حضور وی درمجتمع قضائی دو نفرعامل کارخانهه محض پيدا کردن مديربنداد و مقرر گرديد 



مسئله صدور حکم سوی کارگران انتحاب شدند به اين مجتمع بيايند تا برای پيگيری مسئله ازکارگران که امروز

  .بگيردقرار نفر ازکارگران مورد رسيدگی دقيقتر٦بازداشت 

اض به صدور  های شورای اسالمی کارخانه صنايع فلزی عليرغم راهپيمائی کارگران در اعتراز سوی ديگر نماينده

پس از اقدامی مماشات جويانه در، همکاران شان و اراده متحدانه آنان برای لغو اين حکماز نفر٦حکم بازداشت 

  !!وثيقه خود آورده انداربرای قررسيدن کارگران به مقابل مجتمع قضائی از آنان سوال کردند آيا سند ملکی 

همکاران خود درود می فرستد اتحاديه آزاد کارگران ايران برعزم و اراده متحدانه کارگران صنايع فلزی دردفاع از

ارزيابی حرکتی نوين و رو به پيش در جنبش کارگری شان دفاع از همکاران  درآنان را امروزراهپيمائی متحدانه و 

سراسر کشور   سطح مبارزات کارگران درءارتقاوکارگری  شکوفايی بيش از پيش جنبش که بی ترديد بهميکند 

   .ياری خواهد رساند
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