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در پی علی نجاتی رضا رخشان و  
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 بازداشت رضا رخشان و تهاجم نيروهای امنيتی به منزل وی

 
اداره   ١٦در حدود ساعت  ٨٧ اسفند ماه دهمامروز بر اساس اخبار دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، 

بدنبال اين تماس رضا . اطالعات شهرستان شوش طی تماسی تلفنی با رضا رخشان، وی را به اين اداره احضار کرد

نيروهای امنيتی وارد خانه از رخشان عازم اداره اطالعات شد و حدود يک ربع پس از خروج وی از منزل سه نفر 

  .بانی پرداختندنيز در بيرون از منزل به نگهرضا رخشان شده و دو نفر 

ادن  بدون نشان د به وضعيت ايجاد شده،راض شديد همسر رضا رخشانتنيتی در اين يورش عليرغم اعای امنيروه

حکم بازرسی خانه، منزل وی را بشدت مورد تفتيش قرار داده و ضمن زير و رو کردن تمامی اثاثهای منزل، 

 بردند و ضمن تهديد تپه و گيس کامپيوتر وی را با خود هفت یکتابها، سی دی ها و خودکار هايی را با آرم سنديکا

  .اضات وی نکردندهمسر رضا خشان به بازداشت هيچگونه توجهی به اعتر

بازداشت و هجوم به منزل رضا رخشان در حالی صورت ميگيرد که رحيم بسحاق يکی ديگر از اعضای سنديکای 

  .يط نامعلومی در بازداشت بسر ميبردران نيشکر هفت تپه همچنان در شراکارگ

ت مديره سنديکای کارگران اتحاديه آزاد کارگران ايران اقدامات اخير نيروهای امنيتی در برخورد به اعضای هيئ

نيشکر هفت تپه را در راستای تالش برای پايان دادن به حيات اين سنديکا ارزيابی ميکند و ضمن محکوم کردن آن، 

تمامی کارگران و تشکلهای کارگری را به حمايت از سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه فراخوان ميدهد و خواهان 

 . بسحاق و رضا رخشان از زندان استآزادی فوری و بی قيد و شرط رحيم 

 علی نجاتی بازداشت شد

 گسترش بازداشتها و احتمال تجمع کارگران  نيشکر هفت تپه
 پس از بازداشت رضا رخشان ٨٧زاد کارگران ايران امروز دهم اسفند ماه آبنا بر گزارشهای دريافتی توسط اتحاديه 

جاتی رئيس هيئت  علی ن٢٠، حدود ساعت ١٦عضو هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در ساعت 

  .مديره سنديکای نيشکر هفت تپه نيز بازداشت شد

 تعدادی از مامورين امنيتی به منزل علی نجاتی يورش برده و تالش ١٩بر اساس اين گزارش امروز حدود ساعت 

ه کردند وی را بازداشت کنند اما با مقاومت سر سختانه همسر وی مبنی بر ارائه حکم بازداشت و تفتيش منزل مواج



شدند و پس از حدود يک ساعت کشمکش ناچار شدند حکم بازداشت علی نجاتی و تفتيش منزل وی را از دادگاه 

  .شهرستان شوش تهيه کرده و اقدام به بازداشت و تفتيش منزل وی بکنند

داد بيشتری از اعضای بازداشت تعاحتمال آزاد کارگران ايران حاکی از اين است که  گزارشهای رسيده به اتحاديه

هفت تپه بحث تجمع ميان کارگران نيشکردرسوی ديگرفردا صبح ميرود و ازتا ن نيشکر هفت تپه رگسنديکای کار

اعتراضی نسبت به يورش به اعضای هيئت مديره سنديکا وجود دارد و اين کارگران ممکن است فردا صبح دست به 

  .يک تجمع اعتراضی بزنند
 

٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران دهم اسفند ماه   
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