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 ما خواهان آزادی کارگران زندانی و منع

م نفر از کارگران نيشکر هفت تپه هستي۵ تعقيب قضايی   
 

  تهفارديبهشت هشتاد وم پنجبيست                                                                                   مشترک            
 

 اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد  کارگران عسلويه و ازچهارده روز از بازداشت جوانمير مرادی و طاها آزادی 

طالعات بوشهر تا پريروز از محل گذشت، اداره ا رای برگزاری مراسم اول ماه مهبه جرم تالش بکارگران ايران 

  مورد آزارشانطريق عدم اعالم مکان نگهداری ازمرتب خانواده های آنان رابطورامتناع ميکرد و اين دو نفرنگهداری

.و اذيت قرار ميداد    

در در ميدان امام بوشهر چادر زده  و در اين مدت  خانواده های اين کارگران برای پيگيری وضعيت عزيزان خود

چادر خود در اين ميدان زندگی کرده اند، ديشب مامورين نيروی انتظامی بوشهر به چادر آنها آمده و اعالم کرده اند 

 بايد جايی در داريد و اگر قصد ماندن  يدبايد از شهر خارج شوشما حق ماندن در داخل شهر را نداريد و طبق دستور 

اقدام به جمع آوری چادر آنها مامورين نيروی انتظامی بق اين دستور  طسپس. ددر خود اقامت کني از شهر در چابيرون

 که صبح امروز نيز شهرداری بوشهر اقدام به جمع آوری چادر  را انتقال داده اندنا شهر آندر حاشيهکرده و به جايی 

غز و اعصاب  در طول دو هفته گذشته داروهای ماز طرف ديگر.  در حاشيه شهر بوشهر نموده استاين خانواده ها

 و آنان به جز سه مورد تماس کوتاه با جوانمير را به ايشان نداده و از استفاده جوانمير از عينک جلوگيری کرده اند

و اساسا بوشهر اطالعات اداره خانواده خود، هيچ تماس ديگری  برقرار نکرده اند و تمامی اين تماس ها زير نظر 

 در .ی خانواده های جوانمير و طاها برای کسب اطالع از وضعيت عزيزانشانجلوگيری از پيگيريهااقدامی بوده برای 

حال انتقال بهاعالم کرد که در با خانواده خود گرفت به آنها  دیمراجوانمير ٢٤/٢/٨٧مورخه  تماسی که ديشب  خرينآ  

.کرمانشاه هستندشهر    

طاها اعالم  ر به خانواده های جوانمير واداره اطالعات بوشه ٢۵/٢/٨٧مورخه است که صبح امروز در حالی اين 

کرده است ما با اين دو نفر يک هفته ديگر در اينجا کار داريم و شماها برويد يک هفته ديگر برای پيگيری وضعيت 

از نفر با خانواده های خود داشته اند  اين دوهر سه مورد تماسی که در ده تناقضهای پيش آم. آنان به اينجا مراجعه کنيد

هاهستند بطوريکه آنروحی و های جسمیفشارشديدترين اداره اطالعات بوشهر تحت  درآناناين است که ما بيانگر نظر  

  . ن زنگ زده و به آنان دروغ بگويندرا وادار ميکنند تا به خانواده هايشا  

 را روحیو  روزی که از بازداشت آنان ميگذرد بيشترين فشارهای جسمی ١٤جوانمير مرادی و طاها آزادی طی 

ضد انسانی با کارگرانی است که هيچ اقدامی جز تالش برای تنها گوشه ای از رفتار اين رفتار . متحمل شده اند

.حتی اين مراسم با دخالت نيروهای انتظامی صورت عملی بخود نگرفته استمراسم اول ماه انجام نداده اند وبرگزاری   

که شيث امانی را به همين جرم يعنی برگزاری مراسم اول ماه ی ادامه دارد  دو نفر در حال ايناين رفتار ضد انسانی با
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 و عليرغم به زندان افکنده اند و منصور اسالو را به دليل فعاليتهای کارگری اشدر سنندج  از قبل از اول مه امسال ،مه

به دليل تالش برای هفت تپه را نيشکرکارگراناز پنج نفر وبند نگه داشته  همچنان درجهان  وکارگران ايران  خواست   

.احقاق حق خود و همکارانشان به دادگاه احضار کرده اند  

:کارگران امضا کننده اين بيانيه اعالم ميداريمتشکلها و لذا ما   

.  ما تداوم فشار بر جوانمير مرادی و طاها آزادی و خانواده های آنان را قويا محکوم ميکنيم-١  

تالش جهت پرونده سازی و وارد کردن اتهامات موهوم بر آنانی موجود با اين کارگران، چيزی جزضد انسان رفتار-٢  

.نيست و چنين اقدامی از نظر ما پيشاپيش محکوم است    

و  ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط جوانمير مرادی، طاها آزادی، شيث امانی و منصور اسالو از زندان -٣

 از کارگران  جليل احمدی، فريدون نيکوفرد، احمد نجاتی، قربان عليپور و محمد حيدری مهراز ع تعقيب قضايی من

تالش برای احقاق حق خودهفت تپه وعدم پرداخت دستمزد کارگران نيشکربدليل اعتراض به هفت تپه هستيم که نيشکر  

. شده انددر آخر ارديبهشت ماه به دادگاه فرا خواندههمکارانشان و    

  واست برای دفاع از حقوق انسانی شان حق مسلم کارگران  و اعتصاب و تجمع  از نظر ما برگزاری مراسم اول ماه-٤

. کردماين حق انسانی خود دفاع خواهيما از  

 

تحاديه آزاد کارگران ايرانا  

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 کارگران کارخانه شاهو

:ز کارگرانو جمعهايی ا  

 کارخانه نساجی کردستان

  عسلويه١٠ و٩پااليشگاه گاز فازهای 

 کارخانه نيرو رخش

 کارخانه پرريس

 پتروشيمی پلی اتيلن سنگين کرمانشاه

 آجر پزی سنندج

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 کارگران شهر صنعتی قم

٢۵/٢/١٣٨٧  

:رونوشت به  
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