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 بيانيه کارگران شرکت لوله سازی

  هتپ ت هفاهواز در دفاع از کارگران شرکت کشت و صنعت
 

یکارگران شرکت لوله ساز اهواز      هشتاد وهفتبهشتيم اردنه ستيب  
  

                                                                                 
 به نام خدا ، به نام ملت بزرگ ايران و به نام کارگر

امنيتی به  متاسافانه باز هم نيروهای نظامی و. اعتصابکارگران شرکت کشت ونيشکر هفت تپه می گذردچهارده روز از

ش شوشهربه جان هموطنان عزيزمان در اشک آورگاز مافيای شکر، با باتون ودی وجای برخورد با عوامل فاسد اقتصا

  مسئولين جمهوری اسالمی است که طی شراي اين در رحم نکرده اند و آنان فرزندان بی دفاع  حتی به زن و افتاده اند و

هميشه با نشان دادن خصوص حمله به فرزندان وزنان انتقاد می کنند واسراييل به بهانه های گوناگون در دولتهمواره از

ولی طی روزهای گذشته هنگامی که کارگران شرکت کشت  .می کند  بنانصحنه هايی سعی در دفاع از مردم فلسطين و ل

شعارگرسنه ايم  تپه برای احقاق حقوق خود به همراه همسران وفرزندانشان به خيابان های شوش آمدند وبا ونيشکر هفت

رم بر شما باد که ش. گاز اشک آور پاسخ داد گرسنه ،نيرهای انتظامی ندای برادر نظامی حمايت،حمايت آنان را با شليک

.قوق قانونی خود خواسته ای ندارندکه جزء دريافت ح اين گونه به جان زنان وفرزندانی می افتيد  

 ، کارگری که برایآشوب نبوده،کارگری که هيچ گاه به فکرم استصدد براندازی نظادر کارگری که هيچگاه نگفته است

طاقت فرسای خوزستان   کارگری که در زير گرمای  نکرده است،گردش چرخ های اقتصادی ايران از هيچ تالشی دريغ

خانواده اش گرسنه شب را به روز می رساند ،کارگری   جان می سپارد ، ، کارگری که خانواده شهيد است ،کارگری که

.گرفتن حق خود با باتون روانه بيمارستانش می کنند  برای که جانبازشيميايی است، اما  

با  که چندين ماه است حقوق نگرفته ايم و شرايطی مشابه با کارگران هفت تپه داريماهواز له سازیما کارگران شرکت لو

وخواستار پايان دادن پرونده قضايی   در هفت تپه ،اقدامات سرکوب گرانه را محکوم اعالم حمايت از اعتراضات قانونی

.اعتصابات کارگری هفت تپه هستيم   

 

 
یاهواز کارگران شرکت لوله ساز  


