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"کميته دفاع از کارگران هفت تپه"    
١٣٨٨ فروردين ١۶شنبه يک                                                                                                   مشترک   

 
 

،  شرکت واحدیکاي سندليمبارزه واعتصابات مستمر، توانستند پس از تشک  تپه پس ازسالهاشکرهفتيکارگران ن

  . شصت بوجودآورندی دهه ني بعد از سرکوب خون،یديول را درمراکز تی کارگریکاي سندنياول

 را بر ی و کارگرکي هرگونه تشکل دموکراتجادي خود اسي که که از بدو تاسی اسالمی جمهوری دارهي سرمادولت

 کاراتحتي سندرهي مدئتي وهی کارگرني، فعال تپهشکرهفتي کارگران نیکاي سندلي تشکیازهمان ابتدا ،دي تابینم

  . ها قرارداده وآزار خانوادتي ها، زندان واذیري دستگقي از طرید متعدیفشارها

 ی، اکنون تالش مدر کارخانه"ی اسالمیشوراها" مجدد یاي احیوي پس از شکست در سناری اسالمی جمهوردولت

 جو خفقان قي  همراه با تعمشاني آنان و خانواده هاتي آزار و اذی کارگرني فعالعتري وسی هایري دستگقيکند از طر

  . دارنداز مطالبات شان بیوسرکوب درکارخانه، کارگران را از مبارزه برا

، ی، نجات دهلی احمدلي، جلکوفردي ندوني فرکاي سندۀري مدئتي هی، دوباره هفت تن ازاعضا٨٧ ماه دراسفند

  باتيگرفتند، که درنهاقرارو تحت فشار ري بسحاق دستگميرح ،ومهر یدريح  محمدپوٍر،يرضارخشان، قربان عل

 اسفندماه همان سال درخانه اش بازداشت ١٨ ازکاي سندۀري مدتي هسي رئی نجاتی علنيهمچن. قرارکفالت آزاد شدند

  . او ندارندتي از وضعیقي خانواده اش اطالع دقیکه تاکنون حت.  قرارداردی تحت بازداشت دولتیودرمکان نامعلوم

"  دفاع از کارگران هفت تپهتهيکم" جادي داخل کشور بااني از فعالی هفت تپه تعدادشکريرگران ن از کاتيدرحما

 موج سرکوب ودردفاع از مبارزه ومطالبات کارگران هفت تپه درداخل هي علی جنبش اعتراضکي کنند یتالش م

  .وخارج کشور را سازمان دهند

 کانون ها یماازتما.  مي دانی می مبارزات کارگرني ازای وحلقه اباني تالش، خودرا پشتني ضمن ارج گذاشتن براما

 مبارزه ني به اراني ایجنبش کارگر ازتي درجهت حمامي خواهیم درخارج از کشوری کارگری همبستگی هاتهيوکم

  .وندنديبه پ

   ـ هامبورگراني با کارگران ای همبستگتهيکم

   ـ کلنراني با کارگران ای همبستگکانون

  نيبرل - ی با جنبش کارگریبستگ همگروه

٢٠٠٩ ليورآ ۵  
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