یوسف بهمنی و حمید ممبینی توسط نیروی انتظامی مدافع اسدبیگی ها دستگیر شد.
همکاران ،نباید اجازه این گردن کشی ها و قلدری ها رو به اسدبیگی ها بدیم .فردا صبح جلوی مدیریت
تجمع میکنیم.
پیام همکار
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
______________________________
ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران هفت تپه با برخورد وحشیانه نیروی انتظامی دقایقی قبل
بازداشت شد.
نیروی انتطامی-امنیتی ،شمشیر کشان و قمه کشان و سارقان را کاری ندارد ولی برای دفاع از
اسدبیگی و آمیلی و سایر جنایت کاران دست به هر کاری میزند.
فردا در اعتراض به این اقدام تجمع اعتراضی خواهیم کرد
پیام همکاران
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
______________________________________________

در باره دستگیریهای اخیر
فردا جلوی مدیریت
امروز نمایندگان ما آقایان یوسف بهمنی ،عباسی منجزی و حمید ممبینی با توهین و بی احترامی و
گردن کلفتی نیروی انتظامی بازداشت شدند .ظاهرا این اقدام در دفاع از امیلی فاسد کارگزار امید
اسدبیگی فاسدتر و بدنبال بیرون انداختن وی از شرکت توسط همکاران بوده است .
واقعیت اما اینست اسدبیگی ها در هفت تپه شکست خوردند و همین روزها جشن پیروزی را خواهیم
گرفت .اما در این آخرین روزها ،حیوانات درنده چنگ و دندان نشان میدهند و زهر می ریزن .از
طرف دیگر نگران صف متحد همکاران و احترام فعالین میان ما هستن .نگرانند که تغییر و تحول

شرکت بعد از اسدبیگی با دست انداز مواجه نشود .برای همین فعالین مستقل خار چشم اسدبیگی ها و
نوکران خانه زاد وی هستند .
ما فقط میگوئیم هفت تپه "بیدی نیست که با این بادها بلرزد"! هرچه تاکنون گفتیم عملی کردیم و منبعد
نیز همین است .فورا و با احترام فعالین و همکاران را آزاد کنید و اضافه کاری ها را پرداخت کنید .در
غیر اینصورت با اعتصاب و اجتماعات ما روبرو خواهید شد.
پیام همکاران
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
_________________________________
فراخوان تجمع
هفت تپه پادگان نیست!
دستگیری همراه با بی احترامی امروز همکاران ما آقایان یوسف بهمنی ،عباسی منجزی و حمید ممبینی در ادامه
اقدامات گزینشی و دستکاری تایم شیت ها ،ندادن حقوق ها و رد نکردن اضافه کاری  ٧١نفر از همکاران و فعالین
است .این بار اول نیست و بعد از خلع ید از آل داعش بیگی ها موارد دیگری مانند برخورد انتقام جویانه به امید آزادی
و پخش افترا و شایعه در باره اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را دیده ایم .
خطاب ما به مجموعه دولتی ها ،ارگانها ،دست اندرکاران و هر کسی است که در اعمال فشار به کارگران هفت تپه
دست دارد:
هفت تپه مجتمع صنعتی است نه پادگان نظامی .آوردن یگان ویژه ،نیروی انتظامی به داخل شرکت ،ایجاد ارعاب در
محل کار ،بی احترامی به همکاران برای ما مطلقا قابل قبول نیست .به این اقدامات خاتمه دهید اگر آرامش میخواهید .
ما آبرو داریم ،خانواده داریم ،درسته ما را محکوم به فقر و نداری کردید اما ما عزت نفس داریم ،نمی توانید هر طور
دلتان خواست با ما رفتار کنید .این دار و دسته الت و اوباش امید اسدبیگی که هر روز تهدید میکنند ،قمه می کشند،
نشر اکاذیب میکنند را جمع کنید .فضای کار و تولید و کارخانه را آلوده نکنید ،در غیر اینصورت با برخورد قاطع ما
روبرو می شوید .
ما تا آخر ماه منتظر اجرای خلع ید از بخش خصوصی و تحقق دیگر خواستها مانند بازگشت همکاران اخراجی ،بستن
پرونده های قضائی و برسمیت شناسی نظارت کارگران بر امور هستیم .آنهایی که از "عقل داشتن" دم میزنند ،اگر
کمی عقل داشته باشند باید فورا جلوی این اقدامات کارفرمای مخلوع و دار و دسته لمپن اش را بگیرند .
اما ما هیچوقت ساکت نبودیم و ساکت نخواهیم شد .ما همیشه به نیروی متحدمان متکی خواهیم شد .در اعتراض به
این رفتارها و مشخصا بازداشت امروز همکاران و نمایندگان ما ،در روزهای آتی از جمله شنبه و یکشنبه تجمع
خواهیم کرد .همه همکاران در تمام بخشها شرکت کنند .

هفت تپه تسلیم نمیشود .همکاران! اتحاد اتحاد سرلوحه راه ماست .متحد و یکپارچه اعتصاب و اجتماع میکنیم تا
اعالم کنیم :
بی احترامی به کارگران و نمایندگان ما ممنوع !
هفت تپه پادگان نیست !
خلع ید را فورا عملی کنید !
جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف
___________________________________

مسعود حیوری هم که چندین بار تلفنی مورد تهدید قرار گرفته بود دستگیر شده .االن همگی چهار نفر
در پاسگاه هستن و قاضی کشیک رفته اونجا

اگر همین امشب آزاد نکردن فردا صبح دم مدیریت جمع میشیم تا برای تجمعات درون شهر برنامه
ریزی کینم .مرگ یه بار شیون یک بار .آبان قرار بود خلع ید بشه .نشد دارن کارگران رو سرکوب هم
میکنن.
همکاران بازداشتی به سرعت باید آزاد بشن
پیام همکار
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه

