رئیس اداره کار شوش که محکوم به پنج سال حبس شده باز هم در مقام خود باقی است.
در حالی که #سامر_تمیمی به علت رشوه خواری و فساد به پنج سال زندان و جزای نقدی و  47ضربه شالق و
انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است به علت همدستی مقامات استانی منجمله شریعتی استاندار و فرماندار
شوش -غزی باز هم مسئول اداره کار شوش است .نامبرده در همدستی با کارفرمای اختالسگر و رشوه دهنده،
اسدبیگی ،علیه کارگران و نمایندگان کارگری هفت تپه توطئه میکند و عامل اصلی ادامه اخراج انهاست .برخی مقامات
در تهران انتظار دارند مشکالت اخراج کارگران هفت تپه توسط همین سامر تمیمی بزهکار و رشوه خوار حل شود!
وزارت کار و اداره کار استان خوزستان در این فرایند فساد و ستم و رشوه خواری شراکت دارند.
فریاد دادخواهی کارگران هفت تپه در داالن های زد و بند مسئوالن با اسدبیگی خاموش میشود .به همین علت است که
برای کارگران هفت تپه هیچ چاره ای جز اعتصاب سراسری و محکم برای بیرون کردن کارفرمای فاسد و اختالسگر و
خلع ید بخش خصوصی جنایتکار باقی نمی ماند.
#سامر #تمیمی به پنج سال زندان به علت رشوه خواری محکوم شده و اکنون هم علیه کارگران هفت تپه توطئه "
قانونی" میکند!
پیام همکار
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هشدار به مدیران بازنشسته
امروز زمزمه هایی شنیده شد که مدیران بازنشسته قصد دارند دوباره بصورت روزکار بیایند شرکت
به همه این بازنشسته های رانده شده هشدار میدیم که دیگه نیاید شرکت وگرنه هرچه دیدید تقصیر
خودتانه
حواسمان هست این مدت بصورت شبانه معموال حدود ساعت  ۸شب وارد شرکت میشوید و گعده
میگیرید و توطئه میکنید
برای بار آخری میگوییم حرمت موی سفیدتان دست خودتانه حرمتش نگهدارید

اما هشدار خیلی مهم به امجد
اقای امجد یا دست برمیداری از اینهمه فنگ و فتنه و دسیسه بر علیه کارگران مخصوصا نمایندگان
واقعی ما یا به سراغ تو هم میایم و تصویه حساب میکنیم
آقای امجد دست بردار از خرابکاری
دست بردار از پرونده درست کردن برای کارگر
دست بردار از فتنه گری
تا االن حرمتت نگهداشتیم سراغت نیامدیم اما اگر به این راه ادامه بدهی دیگه فردا گله نکنی
نگی من پیرمردم
نگویی من موهایم سفید بود نباید با من برخورد میکردن
از همه کارهات خبر دار هستیم
کار اصلیت را ول کرده ای چسبیدی به پرونده سازی برای کارگر
اگر مرد هستی آنکسی که خیلی راحت آمد داخل و تیراندازی کرد را بگیر
باید جواب بدی که چطور افرادی وارد شدند و تیراندازی کردند به اموال شرکت و رفتند و تو هیچ
کاری نکردی؟
باید از شرکت و اموال شرکت حفاظت و حراست کنی اما همه این کارها را بیخیال شده ای و صبح تا
شب در فکر توطئه برای کارگر هستی
برای آخرین بار بهت میگوییم سرت به کار اصلیت باشد وگرنه فردا گله نکنی که من ریشم سفید بود.
حاال دیگر خود دانی
پیام همکاران
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به دستگاه قضایی ،نهادهای دولتی ،مجلس به مسئولین شهرستان شوش

اگر شما در مقابل قانون خودتان هم مسئولیت ندارید ما اجرای قانون و حقوق کارگری را راسا برعهده
میگیریم.
اگر فردی که باعث تخریب شده ،واسطه رشوه شده و طبق قانون به علت بازنشستگی نباید در شرکت
باشد اما به علت اینکه عامل اسدبیگی اختالسگر و فاسد است مقامات مختلف در باره اقدامات مخربش
سکوت میکنند چون خودشان رشوه گرفته اند ،کارگران هفت تپه اما راسا اقدام خواهند کرد.
حضور بازنشته هایی مانند بهاری و کاهکش در شرکت طبق ابالغیه بیمه غیر قانونی است .اگر شما
نمیتوانید قانون خودتان را اجرا کنید ما اجازه رود این عوامل فساد را به شرکت نمیدهیم.
حضور بهاری و کاهکش و مدیران بازنشسته در شرکت ممنوع است.
همکاران چنانچه این افراد را مشاهده کردید طبق قانون اجازه ورود انها را ندهید .هرگونه عواقب این
دست تخریب های مدیران بازنشسته بر عهده مسئولین شهرستان است.
ورود بهاری و کاهکش به هفت تپه ممنوع است.
پیام همکاران
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