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د کننی م هفت تپه را محکومشکري خودرو حمله به کارگران نرانيکارگران ا  

 
و خودرراني از کارگران ایجمع     هشتاد وهفتبهشتيم اردنه ستيب

                                                                                 
ی و همکاران گرامدوستان  

. و حمله قرار گرفتندورشي کارگران مورد گري دکباري  

 یفرماندار خود ازی که کارگران همراه با خانوادهای هنگامی انتظامیرويپنجشنبه نش، روزشو ازدهي گزارشات رسبنابه

ه چ و بشانيخانواده ها بردند، کارگران وورشي ی اانهي بودند به صورت وحشیمائيحال راهپدرشهر بازاریشوش به سو

 ی به سونيماش خود باادهينفرات پعالوه بر ی انتظامیرويدادند نقرار  خودی خردسال آنها را آماج ضربات باطومهایها

 مانع حمله ور شدن ی انتظامیروي نني ا ینهاي در مقابل ماشدنيکارگران با دراز کش ازی حمله ور شدند که تعدادتيجمع

 از کارگران ی تعدادیانتظام یروي نني اانهي حمالت وحشني کارگران شدند در اثر اريبه طرف خانواده ها و بچه ها و سا

.داشتند بریجرات  

  کارگردوستان
مقابل خواست بر حق کارگران  باشند نشان داد دولت دری دولت مندي که نمایطرف فرماندار حمله به کارگران ازدستور

 ندگاني نفر از نما۶ از شي بیري و دستگشکري کارگران حمله به کارگران نیريرا بلد است سرکوب و دستگزي چکيفقط 

مگر  باشد ی بر حق کارگران میبر آورده کردن خواستها دولت دریواننا تازري غاي کارگران آکيان به بهانه تحرکارگر

به پرونده  دادن   انيپا ريماه اخ ٢معوقه  کارگران پرداخت حقوق  خواست   ني خواهند عمده تریچه م شکريکارگران ن

 ئتي هیا اعضنيهمچن  و یعي شفعقوبيعامل شرکت ري مدیبرکنار  به دادگاه انقالب ی کارگرنيفعال احضار  وهايساز

 هي علی و پرونده ساز ی که در سرکوب، جاسوسیبداري ز  بنام ی حراست شرکت فردسي رئی شرکت برکنارني ارهيمد

. داردميکارگران نقش مستق  

 به کارگران و ی اطالعاتیروهاين  وژهي گارد و،ی انتظامیروين  انهي وحشورشي گريد کباري و خودررانيما کارگران ا 

 کرده و از را محکوم   آنهایخانوادهاه خود اعتراض نموده به کارگران و حقوق معوقافتي دری آنها که برایخانواده ها

 متوقف کردن ی برای کار خواهان دخالت فوری سازمان جهانآن صدرو در مدافع حقوق بشریهمه کارگران وسازمانها

.مي باشی مرانياحقوق کارگران در نقض مستمر  

 

وخودر راني از کارگران ایجمع  

٨٧ بهشتي وهفتم اردستيب  
 

 


