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 کنيم تپه را قوياً محکوم می بازداشت کارگران ھفت
 
 
 
 
 
 

ت اخير کارگران اين شرکت، ادامه اعتصابا در تپه و کانال تلگرام سنديکای کارگران نيشکر ھفت يافته در بر اساس خبرھای انتشار
بيست تن  ديگر از کارگران بازداشت  ) اسماعيل بخشی، کرامت پام، رحيم بساک عليپور به ھمراه بيش ازبھمن ١۵شنبه يکامروز(

  .اند تپه منتقل شده ھا ھنوزمشخص نيست، به پاسگاه ھفت شده که تعداد دقيق آن تمامی کارگران بازداشت .اند شده

ويژه صورت گرفته است که از شب قبل، محوطه شرکت را به اشغال  ھا توسط نيروھای گارد يورش به کارگران و بازداشت آن 
محوطه کارخانه دست به تجمع زده و  ھا، کارگران در گرانه و دستگيری دراعتراض به اين اقدام سرکوب بودند. خود درآورده

  شدگان ھستند. خواھان آزادی بازداشت

سياه کارفرما و حاميان دولتی آن به اسماعيل بخشی نگذشته است که وی  دار و باند کشان نقاب ھنوز سه ھفته از حمله وحشيانه قمه 
اين اقدامات وحشيانه و  اند. توسط پليس و نيروھای گارد ويژه بازداشت شده کارگران، اين بار ا گروه ديگری ازھمراه ب
افتاده خود ھستند.  گيرد که کارگران تنھا خواستار پرداخت دستمزدھا و مطالبات عقب حالی صورت می ھای گروھی در بازداشت

ست که کارگران برای  و بديھی رود مل مطالبات کارگران طفره میپرداخت کا تکراری، از ھای دروغين و کارفرما با وعده
  اعتراض بزنند. ھای خود، دست به اعتصاب و تجمع و يابی به خواست دست

کند ھيچ کارگری نبايد به  تأکيد می داند و حقوق اوليه کارگران می تشکل را از اعترض و (اقليت) اعتصاب، تجمع، سازمان فدائيان
  بگيرد. گرد دستگاه سرکوب قرار اعتراض و ايجاد تشکل مستقل کارگری، مورد آزار و پی ،اعتصاب، تجمع خاطر

ً محکوم  (اقليت) بازداشت کارگران نيشکر ھفت سازمان فدائيان تپه و اقدامات وحشيانه عليه کارگران پيشرو اين شرکت را قويا
  شدگان است. شرط بازداشت کند و خواستارآزادی فوری و بی قيد و می

کند و خواستار برچيده شدن  تپه را محکوم می ی عليه کارگران ھفتيھای امنيتی و قضاگرد ھا و پی(اقليت) فشار فدائيانمان ساز
  ھای ويژه و ساير نيروھای سرکوب از محل کار کارگران است. ھای ديجيتالی کنترل کارگران و خروج يگان دوربين

کند،  ھا که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می سنديکای آن تپه و مبارز ھفت (اقليت) ضمن حمايت از کارگران سازمان فدائيان
  خواھان پرداخت فوری و کامل مطالبات کارگران است. 
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