
 هفت تپه  پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۱امروز یکشنبه  

  اعتصاب_اتحاد

  _آزادی_کار_نان

  آبادی_رفاه_شادی

 مزدی_کار_و_استثمار_باد_نابود

 .پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

 .اعتصاب خود ادامه دادندامروزصبح کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل درب فرمانداری به  

کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند    ✔

  .داد

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۱

   زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

 �تپه هفت آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر

syndica.hafttape@gmail.com 

 ️⬇   نیشکر هفت تپه.صفحه تلگرام سندیکای کارگران �

@syndica_7tape 

  با کلیک روی آدرس زیر

@Sandika7tapeh 

 . اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید 

 .اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست

  آدرس صفحه اینستاگرام

 سندیکای کارگران هفت تپه

 Http://Instagram.com/syndicahafttpe  
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 بنر حمایتی بازنشستگان فرهنگیان و تامین اجتماعی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه

 

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۱امروز یکشنبه  

 اعتصاب_اتحاد

 _آزادی_کار_نان

 آبادی_رفاه_شادی

 مزدی_کار_و_استثمار_باد_نابود

 .اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد کارگران هفت تپه با   ✔

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۱

   زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

 �تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت

syndica.hafttape@gmail.com 

 ️⬇  نیشکر هفت تپه .سندیکای کارگران#ام تلگر#صفحه 

@syndica_7tape 

  با کلیک روی آدرس زیر

@Sandika7tapeh 

 . اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید 



 .اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست

 هفت تپهسندیکای کارگران  آدرس صفحه اینستاگرام

Http://Instagram.com/syndicahafttpe   

________________________________________________________________________ 

 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=fc178d678e&attid=0.1&permms

-gid=msg

a:r6020791797481752296&th=173d3007d72e2518&view=att&disp=safe&reala

ttid=173d3002bd841930e251 

 .حکم شنیع و قرون وسطایی شالق بر پیکر کارگران محکوم است

جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی آقای   دقیقه ، ۱۳۹۹ساعت  ۹۹۱۱مرداد  ۹۱صبح امروز یکشنبه 

دادگاه های کیفری دو ۹۹۹در شعبه   کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  محمد رضا دبیریان

 . شوش برگزار شد

شاکی خصوصی پرونده، رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی شوش می باشد و اتهام های   

 .انتسابی ایشان،افتراء، توهین به مسئوالن به جهت سمت و نشر اکاذیب است

 

شهرستان شوش صادر  ۲کیفری   دادگاه های ۹۹۹از سوی شعبه  که پیش از این به موجب دادنامه ای

 .ضربه شالق محکوم شده بود ۲۲۲شده بود برای سه اتهام انتسابی، این کارگر در مجموع به 

بوده، چه آن که آقای دبیریان   غیر قانونی صادر شده  جلسه ای  این حکم به صورت غیابی و در 

عذر موجه قانونی در جلسه حضور نداشت ولی جلسه بدون حضور ایشان  بوده و با۹۱-مبتال به کوید

نسبت به این حکم اعتراض واخواهی به عمل آمد و با پذیرش اعتراض ،جلسه مجدد در .برگزار شد

 .در همان شعبه تشکیل شد ۱۱/۵/۹۱تاریخ

با وصف ابالغ واقعی وقت (رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی شوش ) شاکی خصوصی 

 .به وی در جلسه حاضر نگردید  یدگیرس

تکرار و بر   فرزانه زیالبی وکیل کارگر هفت تپه در دادگاه  ایراد اساسی که چندین بار توسط " ✔

  آن تٲکید شد این بودکه؛

آقای بهمنی رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی شوش هم شاکی خصوصی پرونده و هم تنظیم کننده 

ده است و همین امر به تنهایی کافی است که بر اساس قانون، گزارش گزارش و بازجوی پرونده بو
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برای مقام قضایی مورد وثوق نباشد و محتوای گزارش در حد ادعا های بی اساس و   غیرمستند وی

 .به وسیله سایر ادله اثبات دعوا ، ادعا های خود را ثابت نماید  فاقد دلیل تلقی گردد که می بایست

 

 نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران 

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۱

 

https://t.me/syndica_7tape/3211 
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