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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

دري هفت تپه مورد محاکمه قرار گشکري کارگران نی حق طلبادي فرمياجازه نده  
 

  ١٣٨٧آذر م چهار شنبه بيستيک                                                                                ن آزاد کارگراهياتحاد
 

 
 کارگران ني ام آذر ماه پنج نفر از ایداده است روز س هفت تپه شکري از کارگران نی تعدادلي که وکی اساس خبربر

 نظام هي علغي پور به اتهام تبلی و قربان علی احمدلي مهر، جلیدري فرد، محمد حکوي ندوني فر،ی نجاتی علیبه نامها

 به جرم مشارکت در زي نیني خبر ابوالفضل عابدنيطبق ا. رنديگ  در دادگاه حاضر شوند تا مورد محاکمه قرار بديبا

   . روز به دادگاه فرا خوانده شده استني نظام  در اهي علغياتهام تبل

    و مردم عدالتخواهکارگران
 شرکت را به موقع پرداخت ني خط فقر کارگران اري زی هفت تپه در طول دو سال گذشته دستمزدهاشکري نیکارفرما

 تنها جرم نيا.  سر داده اندی حق خواهادي بارها فری ضد انسانتي وضعنينکرده است و آنان در اعتراض به ا

 قانون و قضاوت ري نظام، شمشهي علغي تبلی واهم ام آذر ماه  با اتهای هفت تپه است که قرار است سشکريکارگران ن

   .ديبر سر آنان فرود آ

 ني محاکمه ای برایزي جز دستاویزي نظام چهي علغي هفت تپه  به اتهام تبلشکري منتخب کارگران نی هاندهي نمامحاکمه

   .ستي شان نی انسانی خواستهاري معوقه و سایکارگران به جرم مطالبه دستمزدها

 که  آنان ظرف شودي بر پا ملي دلني ام آذر ماه  به ای هفت تپه در روز سشکري نفر از کارگران ن٥ هي دادگاه بر علنيا

 بر ی گرسنگلي تحمهي متحد علیهمکارانشان به خود جسارت داده و در صف شيشاپيمدت دو سال گذشته دوشادوش و پ

   . دست به اعتراض زده اندشانيخانواده ها

 طبقه کارگر است ی هر گونه حق خواههي که علی محاکمه ضد انسانني با محکوم کردن اراني آزاد کارگران اهياتحاد

 هفت تپه شکري و از کارگران نخواندي آن فرا مهي بر علکپارچهيشما کارگران و مردم عدالتخواه را به اعتراض 

 شان مورد ی حق خواهادي و اجازه ندهند تا فرزندي بر خد منتخب خوی هاندهي متحد به دفاع از نمای تا در صفخواهديم

   .رديمحاکمه قرار بگ

 .د شوی و شرط ملغدي قی فورا و بدي هفت تپه باشکري کارگران نمحاکمه

 

٢٣/٩/١٣٨٧ آزاد کارگران هياتحاد  

www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com : ليميا   

٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥: فاکس  

 


