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با تجمع کارگران نيشکر هفت تپه   

! در مقابل اداره ی اطالعات، کارگران بازداشتی آزاد شدند  
ششو ماه هشتاد مهريازدهم                                                                                           سالم دمکرات  

                                                                                                               

کارگران با راديو برابری ، رسيده از ادامه مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه در گفتگوی يکی از طبق آخرين اخبار

  !با تجمع کارگران نيشکر هفت تپه در مقابل اداره ی اطالعات، کارگران بازداشتی آزاد شدند

 نفر از کارگران احضار شده توسط اداره ی ٢در اين گفتگو يکی از کارگران گزارش داده است که در روز گذشته 

 نفر از ٢۵٠در پی اين بازداشت غير قانونی حدود . دنداطالعات به اداره مذکور مراجعه کرده و بازداشت ش

ار قبلی در مقابل اداره ی اطالعات تجمع ، با قر١٣٨٦ ارديبهشت ١١کارگران نيشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه 

 کارگر ٢خوشبختانه اين اقدام کارگران با موفقيت به آزادی . کرده و خواستار آزادی فوری رفقای خويش گرديدند

  .ت شده انجاميدبازداش

ما اين نامه : اين کارگر همچنين در مورد نامه ی نوشته شده از طرف کارگران هفت تپه به سازمان جهانی کار گفت

را به سازمان جهانی کار نوشتيم تا خواسته های خود را که اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نظام هماهنگی کار و 

  ."مطرح کرده و از ايشان حمايت بطلبيم نشده می باشد راپرداخت حقوق معوقه و پاداش های پرداخت 

کارفرمايان و حاميان آنها می خواهند به اعتراض ما برچسب سياسی زده تا بتوانند به سرکوب و : او افزود که

  ."ضرب و شتم معترضين پرداخته و اين عمل خود را توجيه کنند

ند دادن مبارزات و اعتراضاِت مجتمع های مختلف طرح وی در مقابل سوأل خانم هوشيار در مورد احتمال پيو

در صورت تداوم اين مبارزات مسلمًا چنين هماهنگی و همراهی : "نيشکر هفت تپه و ديگر کارخانه ها پاسخ داد

در اعتراضات ما شرکت کرده و در )" ارونک(شرکت قند" نفر از کارگران ٢۵مثًال ديروز حدود . بوجود خواهد آمد

با در نظر گرفتن : " او افزود." داده شد!" شرکت قند، هفت تپه، تسليت تسليت" "ت شعار مشترِک آن اعتراضا

اينکه می گويند شرکت ها دارند زيان می دهند، پس احتمال خواباندن کليه ِی طرح های هفت تپه و کارخانه های 

ارخانه ها می خواهيم که با ما در اين مامی کارگراِن کليه ی مجتمع های هفت تپه و ديگر کما از ت. مشابه می رود

مسلمًا با فروش زمين های زراعی شرکت ها و عدم . اعتراضات همراهی کنند، چرا که اين مشکل همگی ماست

 ."توليد نيشکر، رفته رفته تمامی بخش های صنعتی نيز تعطيل شده و همگی بيکار می شويم

  .رش راديو برابری گوش دهيددر پيوست اين گزارش می توانيد به فايل صوتی گزا
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