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  !مي کارگران هفت تپه را رساتر کنی کارگر صدایروز جهاندر 
 

               ١٣٨٨ارديبهشت  ٣ شنبهپنج                                                                    ه دفاع از کارگران هفت تپتهيکم

   
  ! و جهانراني اکارگران

  
 در زي هفت تپه انجام گرفت اکنون نشکري کارگران نندگاني به نماراني که در ايی از اعمال فشارها و سرکوب هاپس

در .  شدن استمالي در حال پاشي از پشي کارگران بني از حقوق و مطالبات ایاري شده، بسجادي ای فضانيپوشش ا

 ی ساعت اضافه کار٦٠ شده فقط دستمزد ارانجام ساعت ک١٢٠ ی به جاافته،ي اقدام ها، دستمزدها کاهش نيآخر

 کارگران احکام ني اندگاني نمای از کارخانه مثل خوراک دام در حال فروش است، برايی شود، بخش هایپرداخت م

  . شده استدهي تراشادي بنی و اتهامات کذب و بی کارگرتي از فعالتي زندان و محروميیقضا

 در داخل و خارج ی مختلف اجتماعی هافي طی دفاع از کارگران هفت تپه، که ظرف اتحاد عمل و همبستگتهيکم

 ی کارگر از تمامی روز جهانی بوده است، اکنون و در آستانه ندگانشاني دفاع از کارگران هفت تپه و نمای برارانيا

 اتحاد یروي و اتکا به نی به قدرت همبستگماني خواهد، با ای و جهان مراني ای کارگریکارگران و تشکل ها

 ممکن، دفاع از کارگران هفت تپه را در دستور کار خود قرار دهند و قي کارگر از هر طری در روز جهان،یکارگر

دفاع از کارگران هفت تپه در کنار .  خود قرار دهندی شعارهافي مربوط به کارگران هفت تپه را در ردیهاشعار

 يی تشکل هاجادي و دفاع از حق کارگران در اراني خواسته ها و مطالبات کارگران اتي دفاع از ُکلگرکارگران،يد

  . شودی مجادياست که به اراده و خواست خود کارگران ا

 ني اندگاني نمای کارگران، لغو احکام صادره براندگاني نماهي در هفت تپه علی سازعهي ارعاب و شای فورانيپا

 مطالبات یريگي دفاع و پی آنان براتي فعالی آنان و آزادهي عليی قضایگردهاي و پیکارگران، توقف پرونده ساز

  . استنهي زمنيا قابل دفاع در ی ضرورت هاتيکارگران هفت تپه، اکنون در اولو

 ی ممکن صداقي هم آوا و متحد، از هر طرماني خواسته هاگري در کنار دی کارگر، همگیدر روز جهان! کارگران

  .ميکارگران هفت تپه را رساتر کن

   کارگران جهانی باد همبستگزنده
   دفاع از کارگران هفت تپهتهيکم
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 و اخبار مربوط به هفت تپه در وبالگ ی حامی افراد و تشکل های اسام،ی و آلمانیسي انگل،ی فارسی متن فراخوان به زبان هاضمنا * 

  .د استو دفاع از کارگران هفت تپه موجتهيکم


