
 

 !داش خودفروشی و خیانت به کارگران هفت تپهپا

 

ظهیری هم خودش . به امضای شهرام قنبری و بهاری! حکم سرپرستی تراشکاری برای محمد ظهیری

به . را بی آبرو کرده و هم به زودی و با بیرون کردن اسدبیگی باید جواب این خیانت ها را پس بدهد

یگی دم قیمت مقداری افزایش حقوق، علیه کارگران و اعتصاب فعالیت میکند و برای خاندان فاسد اسدب

 ؟نهایت بی شرفی برای یک شخص تا کجا میتواند پیش برود. تکان میدهد

ظهیری نه برای خود و نه خانواده اش آبرویی نگذاشته و بین تمام کارگران به عنوان یک جاسوس و 

 .آدم فروش معروف شده است

ر خاندان حکم سرپرستی برای افرادی مثل ظهیری یعنی فقط و فقط حکمی که ثابت میکند او نوک



 .اشغالگر است و به تمام کارگران و مردم منطقه خیانت میکند

 رپیام همکا
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  _________________________________________________________________________________  

 ادامه فشار و بازجویی بر کارگران هفت تپه تنها آتش خشم و اعتراض ما را بیشتر میکند

در پی شکایت کارفرمای اختالسگر هفت تپه تعدادی از کارگران هفت تپه برای بازجویی شدن و مورد 

 .تهدید قرار گرفتن به پاسگاه انتظامی هفت تپه احضار شده اند

در روزهای قبل هم محمد . ثیر و قاسم کثیر به پاسگاه مراجعه کنندامروز نیز قرار بوده است عظیم ک

امین حجازی، محمد عبدالخانی، میالد لطیفی، رحیم حمدانی از کارخانه و احمد شالگه از بخش 

 .غیرنیشکری به پاسگاه احضار شده اند-کشاورزی

ست اما وقتی به پاسگاه احضاریه صادر شده برای این همکاران، آنها را به عنوان مطلع فراخوانده ا

یعنیی به عنوان مطلع . مراجعه کردند به آنها گفته اند که شما در راه اندازی اعتصاب نقش داشته اید

احضار میشوند و چون هیچ مدرکی دال بر هی جرمی از انها ندارند از فرصت استفاده میکنند و در 

ن هچ جرمی و بدون هیچ مدرکی این در واقع بدو. محل پاسگاه آنها را بازجویی و تهدید میکنند

سوال این است که حتی اگر کارگری اعتصاب کند به کدام جرم باید . همکاران را احضار کرده اند

محاکمه شود؟ چرا اسدبیگی را دستگیر میکنند که بزرگترین اختالس مملکت را کرده است اما حاضر 

 نمیشوند این را اعالم هم کنند؟

املش کماکان ادامه دارد اما کارگران معترضی که برای حقوق قانونی و جنایت های اسدبیگی و عو

 .بدیهی و انسانی خود معترضند تحت فشار و پیگرد قرار میگیرند

-ستوان دوم ولی اله بهاروند که احضارنامه ها را صادر کرده، بهاروند رئیس نیروی انتظامی، دادستان

وه دارند برای کارگران هفت تپه پرونده سازی نظری و رئیس دادگستری که دست در اختالس و رش

به جای . پاسگاه انتظامی هفت تپه به کالنتری اختصاصی خاندان فاسد اسدبیگی تبدیل شده است. میکنند

 .حفظ امنیت منطقه و شرکت، برای سرکوب کارگران دست به هر کاری میزنند

نمیگذارم کارگران را اذیت کنند، رئیس  نمایندگان توئیتر باز مجلس، امام جمعه الف زن اهواز که گفت

قوه قضائیه که گفت دست فاسدان را قطع میکنم اما االن کارگران را به صالبه میشکند، دولت و همه 

 .مسئولین، یکپارچه با این فاسدان اختالسگر همراهی کامل میکنند

برای اعتصاب، نه با  ما اعالم میکنیم که از همکاران خود حمایت کامل میکنیم و اعالم میکنیم که

حق مسلم و قطعی ما است . تصمیم یک نفر یا ده نفر بلکه به صورت دسته جمعی وارد میدان میشویم



که اعتصاب کنیم و حق ماست که فاسدان را از شرکت و منطقه بیرون کنیم و هیچ نیرویی نمیتواند 

فاسد شما نمیترسند و تسلیم  کارگران هفت تپه از این بازی های. جلوی این حق خواهی ما را بگیرد

 .نخواهند شد

 .لغو فوری خصوصی سازی باید به سرعت انجام شود

 .منتظر اعتراضات و اعتصاب گسترده تر باشید

 ۹۹۹۹مهر  ۹ -چهارشنبه  -جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
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 حمله عوامل کارفرا به فعالین کارگری

امروز محمد ظهیری نوکر شناخته شده اسدبیگی ها دم ورودی شاب کارخانه به یوسف بهمنی حمله 

کرده است و در این درگیری ضمن بی احترامی به بهمنی لباس او را پاره کرده و حتی میله برداشته که 

کارگران به پشتیبانی . ن موفق به این کار نشده استاور را ضر و شتم کند که با دخلت و حمایت کارگرا

از یوسف بهمنی وارد شده و ظهیری که متوجه شده اوضاع به ضرر او شده به حراست مراجعه کرده 

سعید الکثیر شورای اسالمی هم به حراست رفته و طبق معمول کثافت کاری . و مظلوم نمایی کرده است

 .ده و علیه فعالین کارگری حرف زده استهای شوشاری اسالمی از شهیری دفاع کر

از طرفی، کرامت پام هم بعد از حمله ظهیری به یوسف بهمنی، نزد محمد ظهیری رفته و از او حمایت 

پام قبال نیز دم فرمانداری در حمایت از اقدام بیشرامانه و خائنانه شورای اسالمی . و دلداری کرده است

در . مات در تهران، شخصا با فعالین کارگری درگیر شده بودو شرکت شان در جلسه با اسدبیگ و مقا

واقع هم از امثال ظهیری عوامل کارفرما دفاع می کند و هم از تشکل ضد کارگری مثل شورای 

 .اسالمی و همراهی شان با اسدبیگی دفاع میکند

و بینایی است محمد ظهیری، عامل حمله امروز به فعالین کارگری،قطعا میداند که یوسف بهمنی دچار س

 .و حمله کردن ظهیری به بهمنی کمال بیشرفی و بزدلی است

امثال ظهیری و جافرپور که او هم با شمشیر به کارگران حمله کرد توسط حراست شرکت مورد پیگیرد 

نیروی انتظامی و دادستان و رئیس دادگستری با آنها کاری ندارد و آنها را برای حمله و . قرار نمیگیرند

اما این مسئولین و نیز عوامل و جاسوسان . این عدالت اسالمی است. تم آزاد میگذارندضرب و ش

ما پشت ! اسدبیگی مانند جافرپور و ظهیری بدانند که کارگران هفت تپه متحدانه از یکدیگر دفاع میکنند

 .و پناه و حامی هم هستیم



نظر خودشان شایسته این خائن آدم از همکاران میخواهیم که به محمد ظهیری زنگ بزنند و هر آنچه به 

 ۴۹۹۹۰۷۹۳۰۹۰: شماره ظهیری. فروش است به او بگویند

 پیام همکار

 

 کانال کارگران مستقل هفت تپه: انتشار

 


