احضار و بازجویی و پرونده سازی برای پنج تن از کارگران هفت تپه
بر اساس صحبت های همکاران و مطالب گروها متوجه شدیم که امروز پنج نفر از همکاران ما با
شکایت کارفرمای فاسد هفت تپه و به دستور دادستان همیشه حامی اختالسگران احضار و در پاسگاه
انتظامی هفت تپه مورد بازجویی قرار گرفتند.
اتهام تکراری و نخ نمای اخالل در نظم که همیشه برای تعداد زیادی از کارگران و فعالین به عنوان
اهرم فشار علیه کارگران مطرح شده ،از جمله اتهامات طرح شده برای این پنج کارگر بوده است.
همچنین با وجود تهدید ها و آزار ها و کتک کاری و گردن کشی عوامل کارفرما ،به طرزی شرم آور
این کارگران به تهدید و توهین علیه مدیران فاسد شرکت متهم شده اند.
بر اساس اخبار منتشر شده توسط همکاران ،آقایان ابراهیم عباسی ،عادل سرخه ،امید آزادی ،حسن
کهنکی و صاحب ظهیری کارگرانی بودند که امروز مورد بازجویی قرار گرفته اند.
دستگاه قضایی تا آخرین لحظه از هرگونه فشار و سرکوب علیه کارگران هفت تپه دست برنمیدارد و
تمام تالش خودش را برای حمایت از فاسدان و اختالسگران به کار می بندد.
ما اعالم میکنیم هرگونه پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه محکوم است و این اقدامات نمیتواند ما را
از حق خواهی و مطالبه گری برحق باز دارد.
پیام همکاران
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طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت فاسد و رشوه خوار روحانی که حاضر نیست بابت شراکت مهدی
جهانگیری با اسدبیگی ها و عشق و اعتیادش به خصوصی سازی دستور خلع ید را صادر کند .پرونده
خلع ید به دادسرای دیوان محاسبات اداری ارجاع شده که از ان طریق هم در خلع ید تسریع شود.
مجلسی ها هم گفته اند تا آخر آبان باید خلع ید تمام شود.
آیا مجلسی ها به جز توئیت نویسی کار عملی هم برای خلع ید انجام خواهند داد؟

پیشنهاد ما به همکاران آمادگی برای یک اعتصاب محکم و قدرتمند است .به نیروی خودمان در هفت
تپه -پایتخت اعتصاب جهان -بخش خصوصی را بیرون خواهیم کرد.
پیام همکار
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رونده خلع ید یک قدم دیگر به اجرا نزدیک شد!
به علت تعلل دولت و سازمان خصوصی سازی در اجرای فوری خلع ید ،برای انجام خلع ید پرونده
مالک خصوصی و فاسد در هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد تا سریعا نسبت به خلع ید
بخش خصوصی اقدام شود .هرگونه تاخیر در اجرای حلع ید بخش خصوصی با واکنش سریع و
قدرتمند کارگران هفت تپه مواجه خواهد شد.
روحانی و جهانگیری که برای جگرگوشه خودشان و شریک برادر جهانگیری -مهدی جهانگیری که با
اسدبیگی ها شراکت دارد دست به هر کاری میزنند .اما فراموش کرده اند که هفت تپه جای این کثافت
کاری ها نیست.
خصوصی سازی تا یک ماه دیگر باید جمع شود وگرنه بساط خیلی ها جمع خواهد شد.
کارگران در هفت تپه ،پایتخت اهتصاب جهان با هیچ مقام مسئول و هیچ قدرتی شوخی ندارند.
زنده باد هفت تپه و زنده باد اتحاد
پیام همکار
تماس با کانال@kargare7tapeh
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