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هشتادمین روز اعتصاب هفت تپه
تجمع کارگران غیرنیشکری در مقابل فرمانداری و دفتر نماینده شوش.
ارسالی همکاران
توضیح از کانال مستقل :همکار ارسال کننده درخواست کرده است که نوشته های مندرج درون
تصویر عینا و همراه با تصویر منتشر شود.
نمایندگان مجلس که ادعا کردن تا هفت تپه میان صدای کارگر رو بشنون اما االن تو خود هفت تپه
علیه کارگران هفت تپه داره کودتا میشه و مجلسیان نشستن و بر و بر تماشا میکنن! کعب عمیر،

نمایندگان تهرانی! ما طومار جمع کردیم قریاد زدیم شورای اسالمی کار منتخب ما نیست .چطور
میگن اینا نماینده رسمی ما هستند؟ نمایندگی زور زورکی هم داریم؟ فرض کنید یه عده رای دادن که
ندادن .اینها حتی منتخب صندوق نبودن .منتخبین افراد دیگری بودن که اسعتفا دادن .اینها اصال رای
نداشتن .االن هم که کارکران همگی در مقابل چشم خودتون گفتن اینا رو قبول نداریم .چرا زور
زورکی میخوان اینا رو به عنوان نماینده کارگر هفت تپه ببرن جلسه اداری؟
واقعا در این مملکت به هر مسئولی پناه ببری می بینی اونم داره سرت رو می بره!
پیام همکار
کسی که میگه جلیل احمدی و شالگه و بنی سعد کله پوک نماینده کارگر هستن کسی نیست جز خود
اسدبیگ! وقتی برای تشکیل جلسه درباره اسدبیگ اینها رو می برید تو جلسه انگار اسدبیگ هم هست
به اسم کارگر داره از خودش دفاع می کنه .پس کارگر چطور از خودش دفاع کنه ؟
نماینده کارگران هفت تپه امثال بخشی ،خنیفر ،بهمنی ،عباسی ،چشمه خاور ،عادل سرخه ،امید
آزادی ،کهنکی و  ...هستن.
استاندار رشوه خوار خوزستان از طریق فرماندارش در شوش از اسدبیگی ها به این شکل دفاع میکه
که این شورای اسالمی ها رو به عنوان نماینده کارگر معرفی میکنه که از اسدبیگ دفاع کنن .اگر
مجلسی ها با این شورای اسالمی های تحمیلی جلسه بذارن یعنی طبق نقشه دولت روحانی پیش رفتن.
پیام همکار
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سالم .دقیقا قالیباف و نمایندگان مجلس در دام دولت افتادن .میخوان بگن مستقل از دولت هستن اما
برنامه سفر و دیدارشون رو استاندار دولت روحانی می چینه.در شوش قراره مساله هفت تپه رو
بررسی کنن اما طبق توطئه و برنامه چینی شریعتی رشوه خوار قراره رفتار کنن.یعنی به جای دیدار
بانمایندگان مستقل کارگری میخوان با نمایندگان استاندار و اسدبیگی یعنی شورای اسالمیها دیدارکنن.

قالیباف و کعب عمیر ونماینده ها حتی حریف شریعتی استاندار نمیشن چه برسه بخوان بر روحانی و
جهانگیری غلبه کنن.
پیام همکار
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دوستان خیلیها پیام میفرستن از قالی باف و شریعتی ونماینده های مجلس که دارن چکار میکنن
راستش اینها دلشون به حال مانمیسوزه و جلسات آنها واسه سودش اینه که حق جلسه بگیرن
وحقوقشون بره باال..تنها باهم بودن کارگرا میتونه شرکت رو تعیین وتکلیف کنه ما وقتی اعتصاب
میکنیم هوشیاری الزم رو نداریم ومتاسفانه زود گول میخوریم و دراعتراضهای آینده نباید مثل گذشته
عمل کنیم هم بابت مطالبات و هم همکاران اخراجی که قراربودبرنمیگردیم تا همکاران ما هم برگردن
وهمچنین بازنشسته ها..اتحاد قویتری الزمه دوستان .االن باید از ادامه اعتصاب دوستامون حمایت
کنیم
پیام همکار
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