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هت تپف کارگران هی و احکام صادره برای نجاتیاخراج عل  

 
١٣٨٨ ارديبهشت ٣١شنبه  پنج                                ه دفاع از کارگران هفت تپۀتيکم                                   

   
 در بازداشت ٨٨ ني فرورد٢۵ اسفند تا ١٨ هفت تپه از شکري کارگران نیکاي سندی رهي مدئتي هسي رئی نجاتیعل

 اخراج از طرف شرکت ی پس از آن که با قرار کفالت آزاد شد نامه یو.  اطالعات قرار گرفتيیو تحت بازجو

 از کار خود اخراج شده ٨٨ ني فرورد٨ خيتار از شاني نمود که در آن نامه اعالم شده است اافتي هفت تپه درشکرين

 ني در ای نجاتی دهد علی صادر کرده است که نشان می که دادگاه انقالب شهرستان شوش نامه انيبا وجود ا. است

 در محل ی صورت عدم حضور وني موجود، در اني بوده است و طبق قوانیتيامن -يیمدت در بازداشت دستگاه قضا

  . را از کار اخراج کرده اندی وبتي غی به بهانه شکري نراني مدد، شوی محسوب نمبتيکار غ

 ،ی نجاتی علاني آقای شده است، برامي تسلرهي مدئتي هی نفر از اعضا۵ لي که از دادگاه به وکی حکمی طنيهمچن

 سال ممانعت ۵و )  یقي ماه تعل٦ و یريماه تعز٦(  سال زندان کي پوري و قربان علکوفردي ندوني فر،ی احمدليجل

 ماه ٤ و یقي ماه تعل٨(  سال زندان ١ مهر یدري محمد حی آقای و برایاز شرکت در هر گونه انتخابات کارگر

 در حکم نيهم چن.  صادر شده استی کارگریندگي سال ممانعت از شرکت در هر گونه انتخابات نما٣و )  یريتعز

  . عالم شده استی  از اتهامات واهیو پاره ا» قانون  خارج از یکاي سندجاديا«  احکام نيصادره علت ا

 گري در تهران و دی مربوط به اول ماه می هایري دفاع از کارگران هفت تپه ضمن محکوم کردن دستگی تهيکم

 ئتي هی اعضاگري و دی وی و احکام صادره برای نجاتی اخراج علران،ي نقاط اري انجام شده در سایسرکوب ها

 ني ای دهنده لي و نهادها و افراد تشکانيم حای کند به پشتوانه ی هفت تپه  اعالم مشکري کارگران نیکاي سندرهيمد

  . کارگران تالش خواهد نمودني دفاع از ای با تمام توان خود براتهيکم

 ی حقوق بشری داخل و خارج و نهاد های کارگری و جهان ، تشکل ها و نهاد هاراني از تمام کارگران اتهي کمنيا

 .ندي کارگران اقدام نماندگاني نماني دفاع از ای براشي خواهد با تمام توان خویم

  

   دفاع از کارگران هفت تپهۀتيکم

  ٨٨ بهشتيارد ٣١

 
  


