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٢اره م شهياطالع  

  !دي کنتي هفت تپه حماشکرياز کارگران ن تي حمانياز کمپ
 

خرداد هشتاد وهفتهم د                                                                ه از کارگران شرکت هفت تپتي حمانيکمپ  

                                    
! خواه نيروهای مدافع جنبش کارگری و مردم آزادی  

 
 استثمار ی خود و به دنبال استراتژیرانساني و غی دارهي سرمای هااستي سلي تحمی در راستاران،ي ایاسالمحکومت 

 از ی جواب گذاشته، بلکه تعدادی هفت تپه را نه تنها بشکري تر طبقه کارگر، تاکنون مطالبات کارگران نشيهر چه ب

زيبه تظاهرات کارگران که در آن زنان و کودکان ن کومت، حنيمامور.  و محاکمه کرده استري کارگران را دستگنيا  

. ضربات باطوم و مشت و لگد گرفتندريشرکت داشتند هجوم بردند و با پرتاب گاز اشک آور آن ها را ز    

 از هشت ماه شيب.  مبارزات خود را پشت سر گذاشته انددي روز از دور جدني و پنجمستي کارگران هفت تپه، بامروز

 شرکت کشت و یلي از تعطیري تشکل مستقل، جلوگيی پرداخت حقوق معوقه، برپای کارگران، در راستانياست که ا

یداشته اند در اعتراض و اعتصاب بسر م  نقش ن و سرکوب کارگرادي که در تهدی مسئوالنیصنعت هفت تپه، برکنار  

. زنندی می به تجمع اعتراض شوش دستی در مقابل فرمانداراي شرکت و طيآن ها به طور روزمره در مح. برند    

 با کارگران کشت و صنعت هفت تپه و در دفاع از مبارزات بر حق آن ها، با هدف ی و همبستگتي حماني کمپلهينوسيبد

. است کرده ی در مرکز شهر استکهلم سازمان دهکتي دو روز پیکارگران اعتصاب ازی و معنوی مادی هاتيجلب حما  

. برگزار خواهد شدی عمومهستادي اونيروز دوم به شکل آکس  

 اني که حامی اجتماعی جنبش هاگري و دی خواه، سازمان ها و احزاب مدافع جنبش کارگری آزادانيراني ای از تمامما،

 ژهي و به وراني با کارگران ای طبقاتی همبستگجادي تا در جهت امي کنی و زحمت کشان اند، دعوت مرانيمزدبگ

شبردي ، در پی کارگران اعتصابی مبارزات طي شراليسه و ت  مبارزاتشبردي به پ  کمکی هفته تپه، براشکريکارگران ن  

.باشند  حضور فعال داشتهني کمپنيا    

١٩ تا ١٦ از ساعت ٢٠٠٨ یوني ٤روز چهارشنبه  :کتيزمان پ  

١٨ تا ١٦ از ساعت ٢٠٠٨ یوني ۵پنج شنبه  :ستادهي اوني آکسزمان  
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