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به تعويق افتادن دستمزد و ديگر مطالبات خود، در به تپه  حق کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت در پی اعتراض به
تن از  ٢٠امنيتی رژيم استبدادی و سرکوبگر حاکم بر ايران، اقدام به بازداشت الاقل  -روزھای دوم و سوم مردادماه، دستگاه پليسی

  کارگران اين شرکت نموده است. 

در سوم مردادماه، مأموران امنيتی و انتظامی شبانه حدود " ،تپه ر طبق اطالعيه چھارم مردادماه سنديکای کارگران نيشکر ھفتب
نفر از کارگران را دستگير کردند. تا ساعت مخابره اين خبر از افراد بازداشتی شب گذشته اطالعی در دست نيست و  ١۵

  ه دنبال فرزندان و ھمسران خود ھستند. ای بازداشتی ھمچنان سرگردان ب خانواده

ھای ديروز امروز نيز تعداد پنج کارگر ديگر با ھماھنگی حراست شرکت و مدير شرکت آقای افشار توسط  در ادامه بازداشت
  اند." شده  ھای نامعلوم منتقل نيروھای اطالعات و امنيت نيروی انتظامی بازداشت و به مکان

 –برند، اما  دستگاه پليسی  ھای ما در فقر و گرسنگی به سر می طالبات معوقه ما را بدھيد، خانوادهگويند دستمزد و م کارگران می
توان نمونه  شود. در ھيچ کشوری از جھان نمی داری، به سرکوب و بازداشت کارگران، متوسل می امنيتی رژيم پاسدار نظام سرمايه

ھا پرداخت نکنند و در ھمان حال، اعتراض  و مزايای کارگران را ماه طرف دستمزد يک اين بی حقوقی و استبداد را يافت که از
  کارگران را نيز با سرکوب و بازداشت، پاسخ دھند. 

کند و خواھان  تپه را شديداً محکوم می (اقليت) سرکوب و بازداشت کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت سازمان فدائيان
  شده و تحقق فوری مطالبات عموم کارگران اين مجتمع است.  شتشرط کارگران بازدا و قيد آزادی فوری و بی

ھای کارگری کشورھای جھان و استفاده از تمام امکانات  خواھد که از طريق تشکل (اقليت) از فعالين سازمان می سازمان فدائيان 
  شده، زير فشار قرار دھند.  دمکراتيک و تبليغی رژيم را برای آزادی فوری کارگران بازداشت

  
  برقرار باد حکومت شورايی –رنگون باد رژيم جمھوری اسالمی س

  باد سوسياليسم  زنده –باد آزادی   زنده
  داری نابود باد نظام سرمايه

  سازمان فدائيان (اقليت)
  ١٣٩۶مردادماه  ۴

  حکومت شورايی - آزادی -نان -کار
 

  

 
تپه بايد  شده مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت کارگران بازداشت

 فوراً آزاد شوند


