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  آذرخش آذرخش: فرستنده

 ٢٠١٧ اگست ٣٠
  

  اف .يو .آی جھانی کنگره به پيام
 ن، توزيع موادغذائی وموادغذائی، ھتلداری، رستورا فدراسيون اتحاديه ھای کارگری بخشھای صنايع کشاورزی، (

 ھفت تپه سنديکای کارگران نيشکر از) تنباکو

   اگست٢٧برابر با١٣٩۶]سنبله[ شھريور۵ايران 

  ھمکاران عزيز دوستان و

 ٢٠١٧مبر  سپت١آگست تا  ٢٩اف، از تاريخ . يو. مين کنگرۀ جھانی آی٢٧پيام ھمبستگی ما به مناسبت  درودھای گرم و

رۀ بسيار موفقی را برای پيشبرد منفعت کارگران و تشکالت کارگری در سراسر جھان کنگ. و را بپذيريديدر شھر ژن

می دانيم که بايد در کنار ھم ايستاد تا حمالت کارفرمايان، شرکت ھای سرمايه داری و دولت ھا به حقوق و . آرزومنديم

  . دستاوردھای کارگران را به عقب برانيم

ھمان طور که . نمی توانيم در اين گردھمائی مھم با شما باشيم. اف.  يو.متأسفانه ما به عنوان يک تشکل عضو آی

بسياری از شما ممکن است مطلع باشيد به دليل محدوديت ھای زيادی که به ما تحميل شده، از جمله جو امنيتی باال در 

ز زمان راه انداری سنديکای ا. کشور، ما نمی توانيم به عنوان نمايندگان سنديکا آزادانه فعاليت و يا سفر داشته باشيم

ن سنديکا و بسياری از کارگران ھفت تپه ھدف آزار و اذيت و کارگران نيشکر ھفت تپه، اعضای ھيأت مديره و فعاال

در ھفته ھای اخير شاھد اقدامات سرکوبگرانه عليه ده ھا تن از کارگران نيشکر ھفت . پيگردھای قانونی قرار گرفته اند

 نفر کارگر نيشکر ھفت تپه در روزھای اخير به دليل شرکت ٦٠از جمله بيش از . سنديکا بوده ايمتپه و تشديد فشار بر 

ه انقالب انديمشک در ھمچنين شعبۀ اجرای احکام دادگا. دادگاھی شده اند» تحريک کارگران«در اعتصاب و به اتھام 

 سنديکا، از او خواسته است که در ۀت مديرأ طی ابالغيه ای به آقای علی نجاتی، عضو ھي٢٠١٧ست  آگ٢٤تاريخ 

علی نجاتی به . ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند در غير اين صورت بازداشت خواھد شد

رغم   ماه حبس محکوم شده است و در گذشته نيز بارھا دستگير و زندانی شده بود و اين حکم علی٦اتھامات واھی به 

  .ز پزشکان مبنی بر عدم حضور در محيط ھای استرس زا صادر شده استبيماری قلبی ايشان و تجوي

طی گزارش ھای رسيده ده ھا تن از کارگران نيشکر ممکن است بزودی به دليل شرکت در اعتصابات اخير دادگاھی 

 پرداخت اين اعتصابات به دليل.  سنديکا به دادگاه احضار شده اندۀھمچنين اعضای ديگری از اعضای ھيأت مدير. شوند

نشدن دستمزد و مزايای کارگران شاغل و بازنشستگان نيشکر ھفت تپه و در اعتراض به روند خصوصی سازی شرکت 
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خصوصی سازی شرکت از جمله موجب شده است که کارگران امنيت شغلی خود را از دست بدھند، . به وقوع پيوستند

متأسفانه در بخش ھای ديگر . محيط کار مستقر گردنددستمزدھايشان با تأخير پرداخت شود و نيروھای انتظامی در 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه نيز به طور دائم . کارگری نيز شرايط مشابھی حاکم است

 ٢٠١٧ست  آگ٩تاريح ھم اينک آقای رضا شھابی عضو ھيأت مديره اين سنديکا از . مورد اذيت و آزار قرار می گيرد

  .ن رجائی شھر در اعتصاب غذا به سر می برددر زندا

درخواست می کنيم که نقض مستمر حقوق کارگران در . اف. يو. مين کنگرۀ جھانی آی٢٧ما از نمايندگان منتخب در 

اقدامات فوری شما از جمله تصويب يک . ايران و بازداشت و اذيت و آزار کارگران نيشکر ھفت تپه را محکوم کنند

  .  در اين کنگره بسيار سودمند خواھد بود اضطراریۀقطعنام

  .ازھمۀ شما بسيار سپاسگزاريم و برايتان آرزوی موفقيت و پيروزی داريم

  :در ھمبستگی

   ٢٠١٧ست  آگ٢٧ برابر با ١٣٩٦ ]سنبله[ شھريور۵سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه ايران، 

   

 

 


