
 

 بازی امروز کارفرما و اداره تامین

 ممنوعیت ورود فعالین به شرکت

یگان ویژه و پلیس چند روز است اطراف و داخل مجتمع . هفت تپه یک جورهائی حکومت نظامی است

هفت تپه پادگان شده و ! گن مامورند و معذور کنی چرا، می میان، زور می گن، وقتی اعتراض می

از صبح زود و چه بسا از دیشب . کارفرما و مسئولین میخواهند شرایط پاگانی را بر مجتمع تحمیل کنند

یگان ویژه دم ورودی شرکت کنار حراست حضور پیدا کرده، می ترسند چون کارگرا جواب حراست 

 .را نمی دن

اسدبیگی و مزدوران شرکتی با آزادی موقت دوستان دیشب  -توطئه شکایت و دروغ پردازی آمیلی 

حاال اومدن با ممانعت از ورود فعالین . تموم شد، نتیجه ای نگرفتند و آبروی نداشته شان بیشتر رفت

اول میگن برو خونه با حقوق . و نمایندگان ما به شرکت، روند اخراجشان را زمینه سازی کنندکارگری 

همکاران با . مثل اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و دیگران... و مزایا و بعد یواش یواش از کار اخراج

اما حرکتی ظاهرا خودجوش . تعداد اجتماع امروز بیشتر از هر روز بود. سرعت واکنش نشان دادن

  .متکی به آگاهی و اعتماد همکاران به نمایندگان

روز و نه دیرتر،  همکاران باید بدانند و یادشان نرود که بعد از هر دستگیری و آزادی، در فردای همان

این یعنی حق با ماست، یعنی بیخود . فعالین باید همراه تعداد زیادی از کارگران وارد شرکت بشن

یعنی . دستگیر کردی، بیخود پرونده ساختی، حق نداری بر اساس پرونده بیخود و دروغ ممانعت کنی

ه و بعد ممانعت از ورود به از اون گزارش و شکایت دروغ اول تا دستگیری و زندان و آزادی با وثیق

کارفرما از هر کدام از این اقدامات هدف دارد و . شرکت، همه کوبیدن راه اخراج را هموار می کند

عدم حواس فعالین و کارگران به این طرح های کثیف کارفرما، باعث . نوکرانش عامل اجرائی آنند

الء را با حضور پرشورشان جبران امروز کارگران آگاه هفت تپه این خ. رودست خوردن ما می شود

  .کردند



دفاع از سمبلهای آزادگی و شرافت . دفاع ما از فعالین دفاع از حقوق و رای و اعتماد خودمان است

هدف کارفرما و یگان ویژه و دستگاه قضائی و دولت در خدمتش . حمله به فعالین حمله به ماست. است

باید . ی کنهاینبار هم ما پیروز شدیم، ولی کارفرما بیکار ننشسته و توطئه م. زدن ریشه های ماست

 .هشیار باشیم

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

____________________________________________________________________ 

! استاندار تشنج زا! استاندار خوزستان دستور اخراج میدهد و یگان ویژه میفرستد که تشنج درست کند

اما بخش خصوصی  1بقای اسدبیگی بکنداستانداری که رشوه گرفته و میخواهد اخرین تالشش را برای 

 .فاسد به نیروی کارگران هفت تپه رفتنی است

. مجلسی ها هم میدانند اما سوال اینجاست که علت مماشات انها با دولت چیست؟ این سوال خیلی هاست

 به جز توئیت و سخنرانی چه اقدام عملی میکنند؟

دبیگی ها خط میگیرد فرقی با شریعتی استاندار آیا پژمان فر رئیس کمیسیون نود مجلس که دارد از اس

 دارد؟

اجازه تعرض به . همکاران عزیز با اتحاد و هوشیاری این بخش خصوصی فاسد را بیرون میکنیم

 .نمایندگان زحمت کش خود را به هیچ نیرویی نخواهیم داد

 پیام همکار
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_____________________________________________ 

یگان ویژه که از دیشب تو پاسگاه هفت تپه اردو زده بود امروز با حضور درب شرکت از ورود 

نفر از فعالین کارگری قصد ممانعت داشت که با پاسخ سخت کارگران مواجه شد و با اتحاد کارگران ۵۱
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ین شوش مسئول بدین ترتیب توطئه کارفرما. ،کارگران بازداشتی و ممنوع الورود به داخل شرکت آمدند

اتحاد همکاران باعث . و استان برای جلوگیری از ورود پانزده همکار به شرکت با شکست مواجه شد

این توطئه برای به تشنج کشاندن . شد بچه ها بیان تو شرکت و پلیش و نیروی سرکوب پشت در بمونه

کالت کشت که شرکته که بگن شرکت در حالت عادی نیست و بتونن عدم تلید و تاخیر در ارهال و مش

در حالی که کارگران مشغول کشت و کار در . از اسدبیگی هاست رو بندازن گردن فضای متشنج

 چرا پانزده همکار ما رو میخواستید نذارید بیان سر کار؟. کارخانه بودن

 علت همکاری مسئولین شوش و استان با اسدبیگی ها برای متنشج کردن هفت تپه چیه؟

 !برای بقای اسدبیگی: چرا مسئولین شوش دارن لشکر کشی و تشنج درست میکنن؟ جواب معلومه 

 پیام همکار
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 یگان ویژه سرکوب در هفت تپه چه میکند ؟

برای حمایت از توطئه . اینها برای ارعاب کارگران هفت تپه و برای ایجاد فضای تشنج و تنش امده اند

 .انجام شده علیه پانزده همکار ما

 .یروی انتظامی و مسئولین همگی جزو خدم و حشم اسدبیگی ها هستندن

 .در مقابل اراده کارگران هفت تپه کاری از پیش نخواهید برد

 پیام همکار
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