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هت تپف هشکري کارگران نیکاي سندهيانيب  
  ١٣٨٨ فروردين ٩شنبه يک                                                                    سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

 
 

ی اين اعضاها وتهديدها برفشار١٣٨٧ماه های پايانی سال هفت تپه با وجود اينکه درسنديکای کارگران نيشکر

يس هيئت مديره اين سنديکا شدگان رئآزادی دستگيری متعددی شده و بعد ازهاباعث بازداشتو کردهسنديکا افزايش پيدا

آزادی تمام فعالين کارگری خواستاررا تبريک گفته و١٣٨٨ال سآغازبردميزندان به سرنامعلوم دربه طورودستگير

انتخاب اعضای هيئت مديره سالی که گذشت کارگران نيشکر هفت تپه بعد از سال ها مبارزه توانستند با در.باشدمي

  .سنديکای مستقل خود را بازگشايی کنند

اعضای هيئت مديره اين سنديکا در حالی که تنها برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ها و جلوگيری از تعطيلی 

و خصوصی سازی شرکت به احيای سنديکای مستقل کارگری و تعيين  کارخانه و فروش زمين های حاصلخيز

ن واقعی خود اقدام کرده بودند در طول ماه های گذشته با اتهام تبليغ عليه نظام ، به کرات به دادگاه انقالب نمايندگا

  .احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند 

اعضای خانواده هايشان افزايش يافت و حتی ، فعالين واعضای هيئت مديرهآزار اذيت و١٣٨٧های پايانی سال ماهدر

ها تمامی اعضای بازداشتادامه اين فشارها ودر .مستثنی نبوداين امرهم ازمحمد اوليايی فردای دکتروکيل سنديکا آق

مورد تفتيش قرار  مواردی منازل مسکونيشان نيزدربازداشت شدند و و مديره توسط وزارت اطالعات احضارهيئت

 سنديکا کماکان بدون هيچ ا رئيس هيئت مديره اينزندان آزاد شدند امکفالت ازشدگان با توديع قرارگرفت دستگير

سرکوب می " ، هرگونه فعاليت مستقل کارگری سريعامتاسفانه به دليل شرايط حاکم .دمی برزندان به سرخبری در

شود و در اين راستا ضمن اينکه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه اولين و آخرين تشکل سرکوب شده نمی باشد 

  .گری بدون پرداخت هزينه ميسر نيستشکل کار،بوجود آوردن ت

، فعاليتهای اجتماعی هستند، سرگردان و محروم ازبه دليل فعاليت های کارگری بيکارکارگران ی ازبسيارامروز

در زندان به سر ...  فعالين انجمن های صنفی معلمان ومسئولين سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و شرکت واحد و

زندگی شايسته انسانی که در ما در راه آزادی تشکل مستقل کارگری و .اجرای حکم صادره هستند  يا منتظربرند ومي

  .ابزاری استفاده خواهيم کردهره و از حقوق اوليه انسانی است ازحقوق بشر قيد گرديدمنشور

های کارگری و حقوق بشری از های معنوی بسياری از نهاد طول اين مدت مورد حمايتکارگران نيشکر هفت تپه در

داشته و تمامی اين نهاد ها را قرار) IUF(، کشاورزی و خدماتالمللی کارگران صنايع مواد غذايیجمله اتحاديه بين 

سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ، سپاسگزار تمامی زحمات اين نهاد ها و عزيزان می .خود داشته استکناردر

  .ی معنوی استقبال کرده و خواهان ادامه آن تا زمان آزادی کامل فعاليت هايش می باشد باشد و از اين حمايت ها 

  با آرزوی محو سرکوب و زندان و گسترش عدالت و آزادی در سراسر گيتی

 ١٣٨٨سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه فروردين 


