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  در زندانی نجاتیمالقات با عل
 

  ١٣٨٨ فروردين ٢١جمعه                                                                                               ی آصفليسه
 

  
 ی در زندان اهواز در حالیهفت تپه با وشکر ي کارگران نیکايره سنديات مديس هي، رئی نجاتیمالقات خانواده عل

 دفاع از یته يآم“ران، ي در ای از اعتراضات کارگری و داخلی جهانیت هاي حمایصورت گرفت که در راستا 

ت يش اعالم موجودي دگراندی و فرهنگیاسين سي از روشنفکران و فعالی جمع بزرگیبا امضا” آارگران هفت تپه 

رو ي پ     .”ت ازخود ماستيت از کارگران هفت تپه حمايحما“ح شده است که يصرته تين کميدر فراخوان ا . کرد

کانون  ک عضو يشکر هفت تپه، ي کارگران نیکايره سنديات مديس هي رئی نجاتیت عليرامون وضعين اخبار پيآخر

 همسر و روزي، دی و نگرانی خبری روز بیبعد از س“: دي گویران در گفتگو با روز ميمدافعان حقوق کارگر ا

طبق . شکر هفت تپه در زندان اهواز با او مالقات کردندي کارگران نیکايره سنديات مديس هي رئی نجاتیبرادر عل 

   ”.ستي در دست نی او اطالعی، حال او خوب بود اما از اتهام و زمان آزادی نجاتیهمسر عل گفته 

ه سازمان عفو ياني و از جمله انتشار بیبشر مختلف حقوق ی نهاد های صورت گرفته از سویت هاي با وجود حما 

ان و ي بی استفاده از حق آزادیتالش برا“ل ينام برده که بدل” یدتي عقیزندان“ به عنوان ی نجاتیالملل که از عل ن يب

   .امده استيت او بوجود ني در وضعیر عمده اييچ تغيکانش هنوز هي نزدیبازداشت شده است، بگفته ” یابي تشکل 

 منجر به ین مجتمع بزرگ صنعتيآارگران ا ی دهد همبستگی دفاع از کارگران هفت تپه خبر میته يه کمآنگونه ک

 آارآنان، در دستور آار قرار گرفتن استخدام یه ي تومان به حقوق آل هزار٧٠ش ي معوقه، افزایپرداخت حقوق ها 

امضا .  آارخانه شده استیساز ین و خصوصي از فروش زمیري از آارگران هفت تپه، جلوگیعي بخش وسیرسم 

 آارخانه به ی از آارگران، وا گذاریادي تعداد زیكارسازي دفاع از کارگران هفت تپه بیته ي کمیه يانيکنندگان ب 

جه گرفته يعنوان کرده و نت” شکرهفت تپهي نینابود“ را ی آشاورزین هاير آشت زميي و سپس تغیخصوص بخش 

ندگان آارگران هفت تپه، ي به نمایر انساني غی عالوه بر فشار هایه داريظام سرمان“ن روند ي ایادامه ا اند که با 

   ”. داده است قراریشه در معرض نابودي همیز برايشان را نيهزارآارگر و خانواده ها  ٤ حدود یزندگ

 اطالع ق ممكن اعم ازين پس، به هر طرين اعالم کرده است که از اي دفاع از آارگران هفت تپه همچنیته يآم

ن حقوق بشر وهر گونه ي، نهادها و فعالی آارگری و جهانی داخلیب تشكل هاي هفت تپه، ترغیاخبار آارگر  یرسان

احقاق و “ و ین آارگرينسبت به فعال”  سرآوب و ارعابیتوقف فضا “یبرا… دعوت از کارگران اعتراض، 

   .اقدام خواهد کرد” مطالبات آارگران در هفت تپه ت حقوق و يتثب

 و یسندگان، تشكل ها و فعاالن آارگري افراد، کارگران، زنان، معلمان، نویه ين از آليه همچنيانيامضا کنندگان ب

ت يبه حما” ی و طبقاتیحرآت انسان“ن يت ومشارآت در ايت، حمايان خواسته اند که با عضوي و دانشجویاجتماع 

   .زنديشكر هفت تپه برخيآارگران ن از 

  کارگران  ازیل شماريفرد وک یيايت کرده است که محمد اولي اعالم موجودیحالگران هفت تپه، درته دفاع از کاريکم



 بازداشت یو.  کندیکا عنوان مير را خواست انحالل سندي اخی فشارهایل اصليز دليشکر هفت تپه ني نیکايسند  

 انصراف ی برای دولتیاز تالش ها یژه ناشيش فشارها و به ويدانسته و افزا” یر قانونيغ“ن خود را يموکل مجدد 

   . خود عنوان کرده استی و صنفی مطالبات قانونیريگيپ کارگران از 

د قرار گرفتند و بازداشت و يمورد تهد ندگان آارگران هفت تپه بارهاي نما٨٧ دوم سال یمه ي است که در نیگفتن

ل يكوفرد، جليدون نيكا، فرين سنديره ايات مدي هی از اعضا دوباره هفت تن٨٧ شدند و در اسفند ماه یدادگاه 

ت با قرار ير و در نهايم بسحاق، دستگي مهر و رحیدريپور، محمد حي، رضا رخشان، قربان علینجات دهل ، یاحمد

كا ين سندي ایره يات مديهس ي رئی نجاتیعل.  صادر شده استیندگان آارگران هم احکامي نمایبرا. شدند آفالت آزاد 

   . بردی سر مماه تاآنون در زندان اهواز در بازداشت بهاسفند   ١٨ز از ين

 ی مبنی قانون اساس۴۴ اصل یمشمول اجرا  کارگر دارد،٣٧٠٠تپه که بالغ بر  شکر هفتي کارخانه ن١٣٨۶در سال 

 به بخش ین بهانه که کارخانه در آستانه واگذاري کارخانه به انيت ايرياز آن زمان مد.  شدیساز یخصوص بر 

ک سلسله ين مسئله باعث اعتراض کارگران و ي کرده که ایست، از دادن حقوق کارگران خوددارا  یخصوص

   . شده است اعتصابات گسترده 

دا کرده است و به يدرصد کاهش پ۴ درصد به١٢٠ حدود ی گمرکات شکر از رقمی ورودی ر تعرفهي اخیدر سالها

توانسته ” راني شکر ایايماف“ب ين ترتيبد.  آورده اندیرو ی دالل به کاری کشور، عده ای کارشناسان اقتصادی گفته 

   . کندیدکنندگان داخلي متوجه تولی بزرگی وارد و ضربه یار نازل تريمت بسيشکر را با ق است 

 کارگران یکاي دو تن از رهبران سندی که براین مانند احکامي سنگیي و صدور احکام قضاین کارگريفشار بر فعال

 یها نامه  ادامه دارد که به موجب مقاولهی صادر شده در حالیم مددي، منصور اسانلو و ابراه تهرانیاتوبوسران 

  .دشد آزاد باي بایيکاي سندیها تي آنها ملتزم است، فعالیز به اجرايران ني که ایالملل نيب 

 
 

  روز انالين-سهيل آصفی 

١٣٨٨ ني فروردستميپنجشنبه ب    

 
 


