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صدای هفت تپه صدای ماست!
در رساتر کردن آن ،نیروی خود را بمیدان آوریم!

ما کارگر هفت تپه ایم و آمده ایم که بساط ظلم و فساد
را از هفت تپه و از شوش جمع کنیم.
اعتصاب تا خلع ید بخش خصوصی از
هفت تپه ادامه دارد.

در سرزمین هفت تپه ،دیگر جایی برای دزدان و
اختالسگران نخواهد بود.

شماره 88

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم

مرداد 9911

1

کارگران جهان متحد

شویم!

صدای هفت تپه صدای ماست!
در رساتر کردن آن ،نیروی خود را بمیدان آوریم!
تمام حکومت های سرمایه داری بحران اقتصادی خود را زیر ماسک کرونا پنهان کردند
و در میان آنها رژیم جمهوری اسالمی سنگ تمام گذاشته است .در شرایطی اپیدمی
کرونا در ایران جان هزاران نفر را گرفته و میلیون ها نفر را درخطر ابتال به آن قرار
داده است که فقر و گرسنگی زنده گی میلیونها نفر را به فالکت انداخته است .قبل از
شیوع کرونا درایران اعتراضات بیشمار کارگری و دو خیزش اجتماعی فرودستان جامعه
در دیماه  19و آبان  18شکاف جامعه با رژیم اسالمی را هر چه بیشتر عمیق کرد.
جمهوری اسالمی با شیوع کرونا و فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه کردن ،بدون در
اختیار گذاشتن هیچ رقم ازامکانات اولیه بهداشت وسالمتی برای جامعه ،در تالش برای
استفاده ازآن برای رفع ناتوانی ها و نجات خود شد.
تحمیل مزد حداقل پنج برابر زیر خط فقر ،فشار به زندانیان و تشدید شکنجه و آزار،
فشار به زنان و دانشجویان و معلمان وسرکوب اعتراضات اجتماعی ،شالق و جریمه
برای کارگران و تالش برای اعدام بازداشت شده گان آبان ماه  18نمونه های آشکاری از
تالش رژیم برای ادامه بقای حاکمیت اش است .در راستای همین تالش در سطح بین
المللی نزد دولت های جهانی به دست و پا افتاده است .
خیزش آبان  ،18بعد از دستگیری دهها هزارنفر و قتل عام صدها نفر دوباره به زیر
خاکستر رفت تا در شرایطی دیگرشعله ور شود .اپیدمی کرونا وقفه ای ناگزیردر تداوم
اعتراضات اجتماعی ایجاد کرد که طی آن رژیم اسالمی در تالش برآمد که پایه های
لرزانش را با استفاده از آن مرمت کند وزیرماسک کرونا فرصت را بخرد.غافل ازآن که
شرایط زنده گی و معیشت کارگران و اکثریت جامعه و مبارزه اجتناب ناپذیرحول آن در
شرایط کرونایی نیزخواب ازچشم سرمایه داران و رژیم اسالمی بر می گیرد.اعتراض و
اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ کرمان  ،کارگران شهرداری ها  ،کارگران خط
ابنیه و راه آهن ،کارگران آذرآپ ،کارگران و کارکنان خدمات بیمارستانی ،کارگران
بخش های ساختمانی و اینک اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ،بحران سرمایه داری و
ناتوانی رژیم اسالمی را ،آن هم در شرایط کرونایی که جان و هستی آنها را تهدید می
کند ،دوباره گوشزد کردند .اینک اعتصاب چند هفته ای کارگران هفت تپه درخوزستان
شماره 88

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم

مرداد 9911

2

کارگران جهان متحد

شویم!

کرونا زده که با طرح روشن مطالبات ،مطالباتی که به زنده گی وهستی اکثریت مردم
درایران مربوط است ،ما را درهمراهی وهمصدایی با آن موظف می کند .مبارزه با
اختالس و دزدی که در درون رژیم اسالمی النه کرده است ونیز مبارزه برعلیه
خصوصی سازی سرمایه داری و تعدیل نیروی کار که به معیشت اکثریت جامعه دست
درازی کرده است وبه بیکاری وافزایش ارتش ذخیره کارانجامیده است به همت مبارزه
کارگران هفت تپه و فوالد اهواز و هپکووماشین سازی تبریز و آذرآپ ومعادن به
صدرمطالبات اجتماعی جامعه تبدیل شده است .مطالبات مشترک ما تنها به مبارزه
میلیونی ما گره خورده است .سرمایه داری و رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی درمقابل
صف عظیم ما ناتوان است وبا هر درجه ازنیروی ابزار سرکوب که در اختیار دارد قادر
به درهم شکستن آن نخواهد بود .تجربه دو خیزش فرودستان جامعه در سال  19و  18و
هزاران حرکت اعتراضی منجمله اعتصابات چند هفته ای سال  19هفت تپه و فوالد
درخوزستان را دراختیار داریم ،آن را بکارگیریم و جامعه را به نفع آزادی و رفاه
همگانی آزاد کنیم .مبارزه ما رژیم را وادار کرد احکام کارگران زندانی را لغو کند،
مبارزه ما اختالسگران رابه پاسخگویی واداشت .صدای هفت تپه صدای ماست دررسا
کردن آن نیروی میلیونی خود را بمیدان آوریم وعملن نشان دهیم که همه ما هفت تپه ای
هستیم.

تیر  – 9911ژوئیه 0202

http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi
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داعش بهتر است یا طالبان؟
سوال مسخره ای است .نه ؟ خیلی مسخره است! به همین ترتیب خنده داره اگر بگیم
دولتی سازی بهتره یا خصوصی سازی!
این یک واقعیته که خصوصی سازی شکل وحشیانه تر استثمار و ستم و بدبختی علیه
کارگره ولی دولتی سازی هم هست .اما واقعیت اینه که خصوصی سازی خیلی بدتره و
مثل داعش که وحشی تره از طالبان .ولی فرقشون در ماهیتشون نیست .هر دو یک
ماجرا هستن.
حاال اگه یکی به درستی میگه خصوصی سازی عین داعشه درست میگه .خصوصی
سازی به همون اندازه وحشی و خشن و انسان ُکش و رذیالنه است که داعشی ها هستن.
ولی در عوض نباید هم به #القاعده و #طالبان و امثال اونها رضایت داد .دولتی سازی
هم شکل دیگری از ادامه استثماره .اگر یک درجه رقیق تره و خفیف تره از خصوصی
سازی ولی باز هم بدبختی توش هست.
اگر کسی دولتی سازی رو قبول کنه مثل اینه که طالبان و القاعده رو قبول کرده.
چرا باید بین داعش و طالبان یکی رو انتخاب کنیم؟
بهتره هیچ کدوم رو نخواهیم و علیهش مبارزه کنیم.
چرا یا باید حتما یا خصوصی سازی باشه یا دولتی سازی؟ چرا نه اینکه شرکت به خود
کارگران واگذار بشه؟ ما نه داعش میخوایم نه طالبان! نه خصوصی سازی میخوایم و نه
دولتی سازی مشکل رو حل میکنه.
شرکت رو باید مال خودمون کنیم.
پیام همکار -کانال مستقل کارگران هفت تپه

در مقابل
مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی،

مالکیت اجتماعی
را باید برقرار کرد!
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پیام به کارگران و همکاران عزیز
بر اساس اخبار موثق
حجم زیادی از یک میلیارد و نیم دالر ارزهایی که اسدبیگی ها که بخش زیادی از مبلغ دریافتی به
نام هفت تپه از بانک مرکزی دریافت کرده اند ،بوسیله صرافی ها به خارج از کشور انتقال داده اند.
اسدبیگی ها نه تنها با ندادن حقوق کارگران را به گروگان گرفته اند بلکه قوه قضاییه را نیز با
انتقال ارزها به خارج از کشور خلع سالح کرده اند .
پس دلخوش به این دادگاه نباشید!
دادگاه نهایتا چند سال زندان برای این مفسدان حکم می دهد و نهایتا همچون متهمین ارزی ویا
متهمین مالی که همگی از وابستگان به دایره خودی ها هستن از یک در وارد و از در دیگر زندان
خروج میزند!
مدتی استعالجی و در ادامه عفو مشروط به خاطر پدر شدن خارج از زندان خواهند بود !
پس منتظر معجزه دادگاه نباشید!
اتکای ما فقط و فقط باید به خودمان باشد وبس! اتحاد.اتحاد.اتحاد .پس از همه همکاران انتظار
میرود برای آینده خود وفرزندانمان در اعتصاب فردا صبح .و روزهای آینده مشارکت هرچه بیشتر
داشته باشیم  ،چون حضور گسترده کارگران مسئولین را وادار میکند که نسبت به سرنوشت ما
کارگران نیشکر هفتتپه اقدامی جدی ودر اسرع وقت بگیرند.
فقط کافیه چند روزی جمعیت چند هزاران نفری ما ،شوش را زیر پای خود بگذارد ،مطمئن باشید
این مسئولین مجبور میشن فکری به حال شرکت و کارکنان بکنند.
فقط در سایه اتحاد است که پیروزی به دست می آید.
فردا منتظر جمعیت هزاران نفری همکاران عزیز درب فرمانداری و راهپیمایی در بازار جهت تعیین
تکلیف خود هستیم.
پیام ارسالی کارگران نیشکر هفت تپه به کانال تلگرامی سندیکا
 ۱مرداد ماه ۱۹۱۱
سندیکای کارگران.نیشکر هفتتپه
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درباره سخنان آقای فواد پاشایی و حرف هایش
درباره هفت تپه!
کارگر هفت تپه میداند چه میخواهد و چه نمیخواهد!
در سایتها دیدم که شخصی به نام آقای #فواد #پاشایی( که بر اساس جستجویی که در
گوگل کردیم ،مشاور سیاسی سلطنت طلبان و دبیر سابق حزب مشروطه است) رو به
کارگر هفت تپه با زبان و لحنی تحقیر آمیز دقیقا مانند همان لحن تند و از باال به پایین
اسدبیگ های داعشی برخورد کرده است .آقای پاشایی ،ساکن آمریکا ،خودش و
مخاطبش را "روشنفکر" میداند اما کارگر هفت تپه را کسی میداند که متوجه قضایا
نیست و البد بعد از همه و سر آخر ممکن است از مسایل سر دربیاورد!
ما کارگران با کسی دشمنی نداریم اال با کسانی که با کارگران دشمنی دارند .دشمنی هم
با توجه به رنگ و لباس و نوع باور به این دستگاه سیاسی یا ان دستگاه و این حزب
و آن حزب نیست بلکه یک دشمنی طبقاتی است .این دشمنی را هم ما آغاز نکرده ایم؛
بلکه تاریخا به ما تحمیل شده است وگرنه کارگران خواهان لغو هرگونه استثمار و
دشمنی و دیگری و خواهان جهانی برابر و آزاد و بدون استثمار هستند.
یکی از مواردی که برای ما سم و دشمنی واضح است مساله خصوصی سازی است.
فرقی نمیکند این خصوصی سازی و استثمار مضاعف توسط کسی که این لباس را بر
تن دارد اجرایی شود و یا شخصی که لباس دیگری دارد؛ فرقی ندارد توسط این سیستم
اجرایی شود یا آن سیستم؛ فرقی ندارد در امریکا اتفاق بیافتد یا افغانستان یا ایران یا
اروپا .البته تنها مشکل ما خصوصی سازی نیست ولی فعال در این مقطع ،یکی از مهم
ترین مسایل ما لغو خصوصی سازی است.
آقای پاشائی در سخنان خودش میگوید "روشنفکر جلوتر از همه مسائل را می بیند نه
اینکه وقتی کارگر هفت تپه هم فهمید ،تازه آنرا بگوید" !؟
عجب! یعنی چیزی که کارگر هفت تپه میگوید به اندازه کافی مترقی ،پیشرو،
روشنگرانه و روشنفکرانه نیست؟ پس منظور شما از روشنفکر و روشنفکری چیست؟
روشنگری و روشنفکری جلوتر از این چیزی که کارگر هفت تپه بیان میکند؟ اداره
شورایی مبنی بر خرد جمعی و لغو یکی از وحشیانه ترین شکل های استثمار در جهان
معاصر  :خصوصی سازی!
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این گفته ی آقای پاشائی جای شرم برای افرادی دارد که اینطور فکر میکنند .وای به
حال جامعه ای که امثال جنابعالی روشنفکرش باشد .از همین فاصله ی دور ،از آمریکا
تا همین هفت تپه ،از سخنان آقای پاشایی بوی همان لحن و خواسته ی کارفرمایان و
استثمار کنندگان به مشام میرسد! آقای پاشایی شما روشنفکر کدام جامعه و کدام نوع از
سیستم سیاسی-اقتصادی هستید؟ مدافع چه چیزی هستید؟ خوب است برای جامعه
روشن کنید که آیا شما مدافع خصوصی سازی هستید؟ یا مانند نگاه مترقی طرح شده در
هفت تپه مخالف خصوصی سازی و مدافع سپردن شرکت ها و منابع و ثروت های
اجتماعی به خود اجتماعی و مشخصا کارگران هستید؟
بد نیست همگان با نظریات شما آشنا شوند.
آقای پاشایی! خیلی جالب خواهد شد که روشنگری کنید که منظور شما دقیقا چه بوده؟
اگر همینی است که ما برداشت کردیم بهتر است حرف خودت را پس بگیری و اگر هم
به حرفت باور داری واضح تر توضیحش بده تا برای همه روشن شود شما در کدام
صف قرار دارید.
کارگران هفت تپه از پس دهه ها تجربه تاریخی خوب میدانند چه میگویند و چه
میخواهند و چه چیزی و چه کسانی را نمیخواهند! ما داریم درسی تاریخی را برای
خودمان و همزمان برای جامعه بشری تکرار میکنیم .مطالبات ما اگر در کل دنیا اجرایی
شود ،جهان جای بهتری برای زندگی خواهد بود .باور کنید .کمی فروتنی کنید و گوش
کنید و بیاموزید.
کارگران عالوه بر اینکه مشغول کارند و یا در برخی موارد بیکار شده اند اما همیشه
مشغول کسب آگاهی و تقویت اتحاد هستند!
نوشته مشترک توسط " احد شواغیل هفت تپه" و " احد رفقائنا فی بالد االُخری"
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
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نه به خصوصی سازی! نه به اختالسگران!
تا اخراج بخش خصوصی و اختالسگران از هفت تپه ،اعتصاب ادامه
دارد .واگذاری شرکت به تامین اجتماعی ورشکسته را نمیپذیریم! این
یعنی به بازار بورس فرستادن سهام شرکت و به جای یک اسدبیگی
چند اسدبیگی که مامور چندین مقام حکومتی هستند به غارت بپردازند
و اخراج کنند و تغییر کابری دهند و منطقه را نابود کنند!

اتحاد و مبارزه کارگران هفت تپه ،به الگویی برای
مبارزات کارگران تبدیل شده است .بیرون کردن بخش
خصوصی از هفت تپه ،اصلی ترین مطالبه ای است که
راه را برای ساختن هفت تپه ای آباد هموار میکند.

اینجا هفت تپه است .ما کارگران خودمان تصمیم میگیریم که چه
کنیم و کجا برویم .ما تصمیم میگیریم که چه کسی به هفت تپه
بیاید و چه کسی از هفت تپه برود! دیروز یکی از مدیران
بازنشسته را از هفت تپه اخراج کردیم .به زودی بخش
خصوصی را هم از هفت تپه بیرون میکنیم.
اینجا هفت تپه است .اینجا شرکت ماست.
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به رئیس قوه قضائیه!
به دادستان کل کشور !
بدون سالم و بدون احترام!
آیا خبر دارید دادستان استان خوزستان حسینی پویا جزو باند
اختالسگران بوده و رشوه دریافت کرده است؟ آیا خبر دارید که
دادستان مستقر شما در شوش باز هم نشان داد بخشی از دم و دستگاه
اختالسگرانی است که خود شما در نمایشی مضحک در حال محاکمه
آنها هستید؟
آیا خبر دارید که نظری ،دادستان شوش در همدستی با بهمنی رئیس
پلیس امنیت شوش دزدان را آزاد گذاشته و بار دیگر کارگران هفت
تپه را هدف گرفته اند؟ آن نمایش های دیدار رئیسی با کارگران برای
این بود که دادستان شما در شهر شوش اقدام به دستگیری آنها کند؟
آقایان قوه قضائیه دست از نمایش ها و خیمه شب بازیهای عدالت
خواهانه بردارید .همین امروز دسته جمعی استعفا دهید و به یکی از
کویرهای کره زمین مهاجرت کنید .لطفا اسم عدالت را بیش از این لگد
مال نکنید! فردا ما کارگران هفت تپه در تجمع مان پاسخ این اقدام
دادستان شما در شهر شوش را خواهیم داد!
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
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بیش از یکماه کارگران هفت تپه در اعتصاب اند ،اعتصاب از کارخانه به خیابانها ،در مقابل
فرمانداری و در مقابل اداره کار برگزار شده و متحد و یکپارچه علیه اختالسگران و بخش
خصوصی شعار میدهند.
مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی -رستمی
✅ خلع ید فوری کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختالس شده به کارگران
✅ پایان کار مدیران بازنشسته
کارگران هفت تپه بار دیگر ثابت کردند که تمام دم و دستگاه مناسبات حاکم نه گوش شنوا دارند و نه
توان حل و فصل مطالبات کارگران را دارند .کارگران هفت تپه گرچه گرسنه اند ،اما برای رسیدن به
نان ،کار و آزادی همچنان میجنگند .کارگران هفت تپه نشان دادند که بیشتر از گذشته به نیروی
طبقانی مستقل خود باور دارند و خستگی ناپذیر به مبارزه خود ادامه داده و زمین زیر پای
استثمارگران و غارتگران را هر روز داغتر میکنند.
اعتصاب و مبارزه کارگران ایران و کارگران هفت تپه نیاز به همبستگی و حمایت فعالتر ما را
میطلبد .به هرشکل و با هر توان و امکانی که داریم از مطالبات ،مبارزات و اعتصاب کارگران هفت
تپه بی وقفه به دفاع برخیزیم!
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خبرنگار خوب و خبرنگار بد!!
خبرنگار مستقل حوزه کارگری اسماعیل دمحم ولی و همکارش که برای
تهیه خبر از اعتراضات کارگری به هفت تپه سفر کرده بود ،توسط
پلیس امنیت شهرستان شوش دستگیر شده اند.
الزم به ذکر است نامبرده و همکارش خبرنگار مستقل و دارای کارت
خبرنگاری و مجوز هستند.
فقط اینجا یک سوال برای ما پیش می آید!!
چگونه است که بازجو خبرنگاران بسیج دانشجویی و ستاد امربه
معروف به راحتی داخل شرکت هفت تپه ورود می کنند و حتی روی
سنگری که مخصوص سخنرانی نمایندگان کارگری هست ،می روند و
حتی برای کارگران سخنرانی و موعظه می کنند ولی خبرنگار مستقل
و با مجوز اجازه تهیه خبر از کارگران را ندارد؟!! و وسایل آنها ضبط
و خودشان نیز بازداشت می شوند؟!
آیا جز این است که قصد دارند جریانات اعتراضات بر حق کارگری را
منحرف و کنترل کنند؟!
چرا هر خبرنگاری که از فساد سیستماتیک خبر می دهد چندین سال
حبس به او می دهند ولی این بازجو خبرنگاران با مصونیت کامل همه
جا سرک می کشند؟!
ما کارگران هفت تپه حمایت خود را از خبرنگاران مستقلی که صدای
کارگر را به تمام دنیا مخابره می کنند ،اعالم وهمچنین مخالفت خود را
با حضور بازجو خبرنگاران بسیج دانشجویی در اعتراضات کارگری
فریاد می زنیم.
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بخش خصوصی باید برود!
برخی رشوه های اسدبیگی -رستمی فاسد و اشغالگر به مدیران دولتی!
مدیران دولتی این مفت خوران هم باید محاکمه شوند.

سؤال از مسئوالن:
در هر جلسه دادگاه که برای اختالسگران هفت تپه و همدستانشان برگزار میشود بخش
های بیشتری از فساد اسدبیگی-رستمی برای همگی آشکار میشود .در جلسه روز شنبه
 ۱۱تیر ماه ،کیف جادویی پر از سکه و دالر به دادگاه آمد! حال سؤال از مسئوالن این
است که با وجود همه این اسنادی که بر فساد اسدبیگی-رستمی شهادت میدهد چرا
دستور خلع ید بخش خصوصی و اسدبیگی -رستمی از هفت تپه و حبس ابد برای آنها
صادر نمیشود؟ آیا این دو هم قرار است به لطف مسئوالن از کانادا یا رومانی سر
دربیاورند؟ آیا مسئوالن نباید به خاطر حفظ آبروی خودشان هم که شده هر چه سریعتر
اقدام کنند؟
پیام همکار  -انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
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شنبه  ۱۱تیر ،اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی
برخی از مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفتتپه ،متهم ردیف اول این پرونده ،به پرداخت رشوه به مدیران پیشین
بانک مرکزی و برخی دیگر از بانکها متهم شد.
خبرگزاری میزان از این جلسه تصویر کیفی پر از سکه طال منتشر کرده است.
به گزارش میزان این “کیف اعجابانگیز” حاوی  ۰۴۴سکه طال ،بخشی از
رشوههای میلیاردی بدهکاران ارزی در قبال همکاری در بانک مرکزی با متهمان
ارزی است.
در دادگاه بیان شده که بخش زیادی از سکههای داخل این کیف متعلق به صرافی
پسرعموی مدیرعامل شرکت هفت تپه است .این صرافی نیز در دادگاه مورد اتهام
پولشویی قرارگرفته است.
عالوه بر رشوه در قالب سکه طال ،مدیران سابق بانک مرکزی متهم به دریافت
رشوه در قالب امالک متعدد ،خودروی میلیاردی ،وجوه نقد و ارزی هم شدهاند.

کیف حاوی  ۰۴۴سکه طال متعلق به صرافی
پسرعموی مدیرعامل هفت تپه!
کشف سکهها از خانه متهمان مدیران سابق بانک مرکزی
مدیرعامل شرکت هفت تپه درباره ارتباط خود با محسن صالحی:
�روزی صالحی به من گفت میخواهی برایت سهام بخرم ،چرا که من
میتوانم برایت کد بورسی بگیرم ،لذا من یک و نیم میلیارد تومان با او معامله
کردم ،اما زمانی که در پرداخت حقوق با پرسنل خود با مشکل روبرو شدم،
از او خواستم سهامم را بفروشم که  ۰۴۴تا  ۰۴۴میلیون تومان ضرر کردم،
لذا بینمان اختالف حساب پیش آمد.موضوع پرداخت رشوه را قبول ندارم.
�شاه دمحمی ،نماینده دادستان خطاب به متهم :دنبال حاشیه نروید زمانی که
اسناد ارایه میشود هیچ دفاعی ندارید ،در مرحله مقدماتی اقرار کردید که
رشوه پرداخت کردید.
�کتمان کافی است ،در این کیف قریب به  ۰۴۴سکه است که بسته بندی
سکهها مربوط به صرافی پسرعموی شما است؛ اما این سکهها از منزل سجاد
و صالحی کشف شدهاند.
دروغ ها شاخدار اسدبیگی! که ها و دالر ها از خانه مقامات دولتی و بانکی
کشف شده ،سکه هایی که مربوط به اسدبیگی بوده است و به عنوان رشوه به
مقامات داده شده است! سکه ها و دالرهای پرداخت شده به شریعتی استاندار
خوزستان هم از همین ها بوده است؟
شریعتی حیا کن خوزستان رو رها کن

قطره ای از دریای رشوه هایی که اسدبیگی به دولتی ها
داده است.
پول و ثروت ما را به تاراج برده اند!
این فاسدان ستمکار و اختالسگر را با لگد بیرون کنیم!
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سه میلیارد تومانی اسدبیگی به جعفری چگنی و حسینی پویا
( رئیس دادگستری شوش و دادستان استان خوزستان )
این توضیحات( پیوست در فایل فوق) ،مربوط به محاسبه یک فقره از رشوه هایی است که اختالسگران و غارتگران
هفت تپه اسدبیگی-رستمی به مقامات قضائی داده اند تا علیه کارگران پرونده سازی کنند ،در شورای تامین شوش و
خوزستان از اسدبیگی حمایت کنند و گزاراشات و مصاحبه به نفع اسدبیگی تهیه و منتشر کنند.
کارگران هفت تپه بارها از حمایت مقامات قضائی و دولتی از اختالسگران گفته اند اما دستگاه قضائی که مدعی
عدالت محوری است در خواب است و یا همدست اختالسگران و نهادهای امنیتی هم از اختالسگران حمایت و
کارگران را سرکوب میکنند.
کدام مقام در این مملکت باید به ماجرای رشوه این دو مسئول قضائی در شوش و اهواز رسیدگی کند؟ آیا هیچ مقامی
که دستش به رشوه و اختالس آلوده نشده وجود دارد که این موضوع را بررسی و سریعا اقدام کند؟
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف ۹ -مرداد ۱۹۱۱
انتشار  :کانال مستقل کارگران هفت تپه

به قول و قرارتان فورا عمل کنید!
همه آنهایی که در جلسه فریبکارانه وزارت تعاون جمع شدید ،از مسئول ویژه قوه قضاییه تا بقیه
نهادها و کارفرمای اختالسگر!
مرداد ماه شد ،به حرف و عده تان عمل و حقوقهای معوق را کامل و بدون بازی فورا پرداخت کنید.
به تضمین پرداخت حقوق منظم ماههای بعد عمل کنید .امروزدولت بدهی اش را با تامین اجتماعی
تسویه کرده است .تامین اجتماعی فورا دفترچه های بیمه را تمدید کند .اینها کش و قوس
نمیخواهد ،فورا اجرا کنید.
ما دو حرف ساده و موقت داریم:
اول ،تا پایان دادگاه و حکم آن ،دولت نماینده ای را برای اداره هفت تپه تعیین کند .مجرم که
نمیتواند سرکارش باشد.
دوم ،قوه قضائیه از حسابهای مسدود کارفرما ،راسا پرداخت حقوقهای معوق تاکنونی و پرداخت
منظم حقوق ماههای بعد را تا تعیین تکلیف دادگاه و آینده شرکت بعهده بگیرد.
خواستهای دیگر ما مانند بازگشت همکاران اخراجی و دولتی شدن شرکت با نظارت کامل کارگران
بقوت خود سرجایشان هستند .مطمئنا نمی گذاریم روال کنونی تاراج از بغل و چراغ خاموش هفت
تپه و انتقال اموال آن به خارج کشور ادامه یابد و برای پس گرفتن آنها هرکاری بتوانیم انجام
میدهیم.
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درباره اطالعیه های مسخره کانال داعشی ها
سالم همکاران .جریان این کانال داعشی های هفت تپه چیست؟ چه اطالعیه های مسخره و سرکاری
داره پخش میکند این مهدی موسوی خائن باید به سزای اعمالش برسیم .با پرویی و دروغ در مورد
آبادی هفت تپه اطالعیه پخش میکنه و از امید اسدبیگی چطور حمایت میکند .مردک اسدبیگی تو
رفتنی هستی خودت رو آماده کن برای زندان!
اهای اهای موسوی قوه قضائیه امید بیگی را به جرم دزدی و غارت هفتپه و مجرم ردیف اول
شناخته شده تو میگی این دزد میخواد شرکت ام دی اف و رب گوجه ووو شروع به کار کند این
دیگه خیلی خنده داره .بی همه چیز موسوی حیف تو سید هستی .چون آبروی سید بردی نامرد.
 ۰۴۴کارگر میگیم بیگی را نمیخواهیم .تو میگی بیگی را میخوام .پس تو با اونایی چون میترسی
وقتی اونها برن تو جایی در شرکت دیگه نداری و این روز اتفاق می افتاد همین روزها اینو بدن
موسوس مارمولک .
۹سال دارن فریاد میکنند شرکت ام دی اف ،رب گوجه ماه این به بهره برداری میرسه و اشتغال
زیاده میشه پس کو اشتغال؟ جوانان منطقه بیکار هستند .اخراج که میکند کارگران چغندر اخراج،
داخل شرکت اخراج ،دفع آفات اخراج ،فصلی اخراج ،همه را اخراج کردید .بعد با پرویی میگید
اشتغال حقوق و بیمه و دیگر مزایا که نمیدن بعد بگید ماه آینده شرکتها فعالیت خودشونو میکنند و
اشتغال میشه و کسی بیکار نمیمونه ۹ .سال است جوانان بیکار این حرف را شنیدن و هیچ وقت
حرف شماها عملی نشد .یا همین  ۱ماه پیش که جوانان شهر حر گید را بستن بخاطر بیکاری و قول
امیر بیگی این بود که صبوری کنید تا یک ماه دیگه استخدام میشید و شرکت رب گوجه ام دی اف
زغال گل خونه ووو پس کو  ۹ماه گذشت
جایی در هفتپه ندارید نه بیگی نه غیر بیگی همه رفتنی هستید .اشتغال را ما ایجاد میکنیم و دیگر
کارگران را قراردادی میکنیم
همشهری بگوش باش ما کارگریم نه اوباش! به طور قطع عمر این شعار به پایان رسیده زیرا مردم
ستمدیده شوش خود نیز قربانی مسوالن ناالیق بوده و کامال برایشان روشن شده که بر خالف گفته
های مسئوالن،کارگران هفت تپه نه تنها مخل نظم عمومی نیستند بلکه با شجاعتی مثال زدنی حرکت
تاریخی را برای احیای قلب صنعت شهرستان کلید زده اند و میدانند بیش از هر زمانی نیازمند
حمایت همشهریهایشان هستند.
این روزها ما کارگران نیشکر هفت تپه ناخواسته دست به اعتراض و راهپیمایی در بازار شوش
میزنیم و برخالف شانتاژهای خبری صدای کرخه مبنی بر نارضایتی مردم شوش در عمل ما چیزی
جز مهربانی و احترام از همشهریهای عزیز ندیدیم .خوشحال هستیم که پروژه ی بدبین کردن مردم
شوش نسبت به اعتصابات هفت تپه تحت هدایت عوامل نظامی امنیتی کامال شکست خورده و مردم
شریف شوش اعم از پیر و جوان ،بازاری و غیربازاری نهایت احترام و دلداری را به ما کارگران
داشته اند و این نشان دهنده ی درک شرایط حال حاضر فرزندان این سرزمین از سوی خواهران و
برادرانمان در شهرستان شوش است.
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شویم!

ثبت یک فرار تاریخی به نام کعب عمیر
به اصطالح نماینده!
امروز کارگران آبیاری قسمت  ۰۴۴و ۰۴۴در گیت  ۰۱۴جمع شده بودیم که ببینم آقای کعب عمیر
به اصطالح نماینده شوش چه حرفی برای کارگران دارد! ایشان با وجود تمام مشکالت کارگران هفت
تپه آمده بودند که در روستای میان آب ،زمین چمن افتتاح کند!! یعنی کارگران هفت تپه سی و نه
روز است که اعتصاب هستند ولی این به اصطالح نماینده آمده که زمین چمن افتتاح کند .چه خدمت
بزرگی!!! آقای کعب عمیر همین کار را هم نتوانست درست انجام بدهد و با دیدن کارگران پا به فرار
گذاشت و از مسیر شرکت میان آب وارد روستا شد .از همین جا به آقای کعب عمر اخطار میدهیم که
این حرکت زشت و بی احترامی به تمام کارگران هفت تپه را بی پاسخ نمی گذاریم و اخطار دوم ما
کارگران قسمت  ۰۴۴و  ۰۴۴به شما این است که اگر یک بار دیگر پایتان را در روستای میان آب
گذاشتید ،جواب دندان شکنی به شما خواهیم داد.
از طرف کارکنان آبیاری قسمت  ۰۴۴و۰۴۴

هشدار! فوری! جافر پور ابله را میخواهند رئیس حراست کنند!
جعفری چگنی فاسد که سه میلیارد از اسدبیگی رشوه گرفته است برای تکمیل شبکه مافیایی اسدبیگی-
چگنی! کیومرث جافرپور بی سواد و خواهر زاده ی خودش را میخواهد به عنوان حراست شرکت
بیاورد!
این یعنی تیر خالص به هر تحرک در شرکت!
هشدار به مقامات شورای تامین! به حسینی پویا فاسد! به استاندار رشو خوار!
هشدار به قوه قضاییه که نمیتوانند جلوی فساد جعفری چگنی ،رئیس دادگستری شوش را بگیرند!
رئیس دادگستری شوش سه میلیارد تومان رشوه گرفته و االن هم پسر خواهرش را میخواهد به عنوان
عامل سرکوب کارگران در هفت تپه منصوب کند!
هر کارگری که به این وضعیت اعتراض نکند ،یعنی هیچ چیز هفت تپه برایش مهم نیست ....امکان
ندارد بتوانند این کار را بکنند .کل شرکت یکپارچه غوغا خواهد شد...
پیام همکار

باند فاسد اسدبیگی -رستمی،
مبلغی برابر با  ۰۴سال دستمزد  ۵هزار کارگر هفت تپه اختالس کرده اند.
اختالسی که به اعتبار هفت تپه و با حمایت مسئوالن فاسد صورت گرفته است.
آیا مسئوالن قضایی تصمیم جدی برای خلع ید بخش خصوصی و اختالسگران از هفت
تپه دارند؟ آیا مقامات عالی رتبه سیستم قضایی هیچ سهمی در حمایت از این
اختالسگران نداشته اند؟
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مردم شریف شوش!
برادران و خواهران شما در مجتمع نیشکر هفت تپه بیش از هر زمانی نیازمند حمایت عملی از
سوی شما هستند ،ما فرزندان همین سرزمین هستیم ،ما بدنبال آبادانی شهرستان و کشورمان
هستیم .ما پس از سالها پیگیری تالش کردیم مشکالت را در بستر قانونی حل کنیم اما زمانی که
دیدیم قانون حامی مفسد و برعلیه کارگر است راه مبارزه را در پیش گرفتیم و با توجه به
پتانسیل فرزندان منطقه اعم از عرب و بختیاری ،لر تصمیم گرفتیم با تکیه بر خرد جمعی
سرنوشتمان را رقم بزنیم تا دیگر شاهد روا داشتن ظلم به هیچ کارگری نباشیم ما کاری با
دروغها و امید دادن های نمایندگان و مسئوالن شهری نداریم .همشهری آیا در این دهه ها
پیشرفتی در سطح شهرستان دیده اید؟ آیا پیشرفتی در کیفیت آموزش دیده اید؟
آیا شاهد پیشرفت چشمگیری در شهرستان بوده ایم؟
آیا شاهد بدبختی جوانان شهرستان نیستید؟
آیا کسی جز پاچه خواران و ذینفعان از نمایندگان ادوار مجلس در شهرستان خیری دیده؟
آیا رونقی برای بازار پر پتانسیل شوش مانده است!؟؟
اگر حمایتهای شما نبود معلوم نبود نمایندگان کارگری ما که فرزندان و پرورش یافته همین دیار
و جامعه زخم خورده هستند چه زمانی آزاد میشدند! بله شما خواستید و از ما حمایت کردید و
حمایت عملی شما لرزه بر تن مسئوالن انداخت! اکنون زمان یکی شدن است اگر بتوانیم با
کمک هم شرکت را کارگران هفت تپه برگردانیم این امید را میتوان داشت که بسیار کاستی
های دیگر را در کنار هم جبران کنیم .بیایید با همدیگر اتحادی تاریخی را رقم بزنیم که
پیشرقت و آبادانی این دیار در گرو حمایت از همدیگر است نه چشم امید داشتن به نمایندگان و
مسئوالن بی سواد و سیری ناپذیر از فساد.
بله ما کارگران خواهان حمایت حداکثری و عملی شما عزیزان هستیم! از رزمنده و جانباز
جنگ تحمیلی تا فرهنگی و بازنشسته و کارگر شهرداری از دانشجو و دبیرستانی تا دانش
آموز ،از بازاری گرقته تا جوانان بیکار و خسته از ناامیدی از کارمند بانک تا کشاورز مظلوم!
همشهری ما فردا تو را صدا میزنیم بیا و ما را حمایت کن در راهپیمایی ما شرکت کن!
همشهری کارگر مظلوم تو را فرا میخواند که هیچ پناهی برای ما نیز جز اتحاد و خرد جمعی
وجود ندارد .ما فریاد میزنیم همشهری با غیرت حمایت حمایت! فردا با رعایت نکات بهداشتی
از جمله زدن ماسک منتظر حضورتان هستیم.

همشهری با غیرت اتحاد اتحاد
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شویم!

کارگران ،مردم شریف ،اتحادیه های کارگری ،رسانه و
وجدان های بیدار در کشور کانادا!

موضوع :
درخواست یاری به کارگران نیشکر هفت تپه درباره ارزهای قاچاق شده به کانادا

با سالم .این نامه را از جنوب ایران و از طرف جمعی از کارگران هفت تپه و در آستانه ی چهلمین روز دور جدید
اعتصاب ما دریافت میکنید .شرکت ما پنج سال قبل با زد و بندهای دولتی و حکومتی و تخلفات و فساد بسیار به بخش
خصوصی واگذار شد و اکنون برای چندمین بار باز در اعتصاب هستیم زیرا همیشه حقوق های ما با چند ماه تاخیر
پرداخت میشود و شرکت توسط بخش خصوصی در حال تخریب و نابودی است .مضافا کارفرمای خصوصی در هفت
تپه( امید اسدبیگی-مهرداد رستمی) ،با اعتبار شرکت ما و با همدستی با یک تیم از مقامات ایران ،بالغ بر یک و نیم
میلیارد دالر آمریکا ،ارز اختالس کرده که اکنون در حال محاکمه هستند اما قبل از اتمام محاکمه موفق شده اند با کمک
صرافی امین در تهران ،چند صد میلیون دالر از این ارزها را از ایران خارج کرده و به کانادا بفرستد .در واقع ثروت
هایی که با اعتبار شرکت ما کسب کرده بود را به سرقت برده و به کانادا قاچاق کرده و تا همیشه ما را و شرکت ما و
مردم منطقه را بدهکار و مفلوک و زندگی همه ما  5هزار کارگر را نابود کرده است .در این زمینه ما از شما
درخواست یاری داریم که کمک کنید تا این ارزها به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران هفت تپه بازگردانده شود.

کارگران و مردم عزیز در کانادا!
در حالی که ما کارگران هفت تپه در گرمای شدید در اعتصاب هستیم هیچ مقام مسئولی به صدای اعتراض ما پاسخ
نمیدهد بلکه چند روز قبل چهار تن از کارگران اعتصابی دستگیر شدند و مورد آزار و توهین قرار گرفته و نهایتا بعد
از چند روز با قرار کفالت آزاد شدند و برای آنها پرونده سازی شده است! اکنون هم با کمال تاسف با وجود اینکه
رسانه ها و نهادهای حکومتی ایران به دروغ اعالم کرده بودند اموال اختالسگران بخش خصوصی مسدود شده،
اسنادی به دستمان رسیده که همانطور که پیشتر ذکر کردیم ،نشان دهنده انتقال مبلغی هنگفت معادل حدود نصف رقم
اختالس شده( که جمعا یک و نیم میلیارد دالر آمریکا است) بخش خصوصی هفت تپه به کشور کانادا است.
ما از کارگران ،اتحادیه های کارگری ،رسانه ها ،وکال ،انسان ها و نهادهای مدافع آزادی و برابری و عدالت و
انسانیت و عموم مردم شریف کانادا در خواست داریم صدای ما را بشنوند و به انحا مختلف در مقابله با این باند سرقت
و بلوکه کردن این ارزها به منظور بازپس دادن آن به کارگران هفت تپه اقدام کنند .همینطور از شما درخواست داریم
که مضافا صدای شکایت ما را به نهادهای دولتی و قضایی کانادا و منجمله به گوش احزاب و مجلس کانادا و نخست
وزیر جاستین ترودو برسانید و از دولت مردانشان بخواهند در رابطه با این موضوع موضع گیری و تحقیقاتی را
سازمان دهند و نتیجه تحقیقات را منتشر کنند و اقدامات قانونی الزم برای بلوکه کردن این ثروت ها که متعلق به
کارگران هفت تپه و با اعتبار شرکت ما حاصل شده است اما سرقت و قاچاق شده است را انجام داده تا در یافتن راهی
برای بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آن اقدام شود.
ما از همه مخاطبان این نامه در کانادا و نیز سایر عزیزانی در سایر نقاط دنیا که امکان بررسی ،تحقیق و اقدام در این
زمینه را دارند میخواهیم که این نامه ما را منتشر و توزیع و در دفاع از ما کارگران ستمدیده مجتمع کشت و صنعت
نیشکر هفت تپه اقداماتی که در توان دارند را انجام دهند؛ کارگرانی که در دفاع از حقوق اولیه حقوق خود ( پرداخت
دستمزد ،حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری ،پایان دادن به تعقیب قضایی و امنیتی علیه کارگران و
نمایندگان کارگری ،خلع ید از بخش خصوصی فاسد و اختالسگر ،بازگشت به کار نمایندگان اخراجی ماو  ) ...دل به
دریا زده و در یکی از کانونهای بحران کرونا و در دمای  ۰۴درجه فریاد حق طلبی سر میدهند.
با توجه به توان و اراده ای که ما در نهادهای کارگری و مدنی و رسانه های کانادا سراغ داریم و نیز امکانات قانونی
که دولت و نخست وزیر کانادا در اختیار دارد شک نداریم پیگرد موضوع انتقال این مبالغ از سوی سهامدار زالو
صفت به کانادا مورد توجه قرار خواهد گرفت و اقدامات الزم در مورد آن صورت خواهد گرفت.
با تشکر -جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه از بخش های مختلف شرکت
پنج شنبه  ۲ -مرداد  ۹۰۱۱برابر با بیست و سوم جوالی  0202میالدی
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شویم!

فوری! فوری فوق العاده مهم مهم
همکاران به هوش باشیم!
امید اسدبیگی این جنایت کار فاسد و اختالسگر در دادگاه با وقاحت تمام گفته فقط  02تا کارگر خواهان لغو خصوصی
سازی و دولتی شدن شرکت هستند!
همکاران! شعار لغو خصوصی سازی را در صدر شعارها قرار دهید!
همکاران نسبت به جمع آوری طومار برای لغو فوری خصوصی سازی اقدام کنید! متاسفانه رسانه ها یا درست پوشش
نمیدهند یا برخی حتی از اسدبیگی پول گرفته اند  .صدا و سیما میلی هم واقعیت را نمی گوید! قوه قضایی هم خواب
است .معلوم نیست چرا نماینده دادستان و قاضی در جواب اسدبیگی نگفته اند اکثریت مطلق کارگران هفت تپه خواهان
لغو خصوصی سازی هستند!؟
همکاران هشیار باشیم .روز چهارشنبه باز دادگاه است و باید صدای فریاد ما مستقیما تا تهران برسد:
لغو خصوصی سازی خواسته اصلی ماست.
این شعار را بیشتر از قبل فریاد بزنید .وقت را از دست ندهیم .فرصتی برای کم کاری و رخوت نداریم .شعار لغو
خصوصی سازی را بیش از سایر شعارها فریاد بزنیم....لغو خصوصی سازی خواسته اصلی ماست!!!
پیام همکاران -کانال مستقل کارگران هفت تپه

در سخت ترین شرایط معیشتی که کارگران هفت تپه چندین ماه حقوق معوقه دارند ،و
در گرمای کم سابقه هوا در شوش ،کارگران هفت تپه برای باز پس گرفتن هفت تپه از
دزدان بخش خصوصی و اختالسگران به میدان آمده اند .ما همچنان متحدانه به
اعتصاب ادامه میدهیم تا بخش خصوصی و اختالسگران را از هفت تپه بیرون کنیم و
هفت تپه را پس بگیریم.
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داماد نعمت زاده متواری شد!
علی اشرف ریاحی ،داماد نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم و یکی از متهمان فساد  6.6میلیارد
یورویی پتروشیمی ،متواری شده است.
علی اشرف ریاحی متهم به معاونت در اخالل کالن در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق
نامشروع است.
گفته میشود وی همسرش زینب نعمت زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده و
خودش به دلیل ممنوع الخروجی در داخل کشور متواری شده است.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی ،عواید حاصل از مبلغ  6میلیارد و  656میلیون یورو ارز حاصل از
فروش محصوالت پتروشیمی را به عالوه پورسانتهایی به جیب زده اند.

شماره 88

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم

مرداد 9911

21

کارگران جهان متحد

شویم!

در مورد زمین های به تاراج رفته در شرکت هفت تپه!
در رابطه با موسوی باید یادآوری کنیم زمانی که برای پیمانکاری خوراک دام دندان تیز کرده بود دوستانی
از خوراک دام مطرح کردند افرادی غیر شرکتی و وابسته به ارگانهای نظامی همچون سپاه در بدو ورود
این آقا در خوراک دام مشغول شدند .در حال حاضر باید به این موضوع قرارداد منازل کوی ایالم که به گفته
ی همکاران در حال فنس کشی به دور آنهاست بسیار توجه کرد.
توجه داشته باشید در سالهای دور در مواقع اعتصابات زمینخواری ها و واگذاریهای غیر قانونی زیادی
داشتیم .از جمله باغهای پرتغال متعلق به شرکت که در یکی از اعتصابات باز هم با همین روش باال کشیده
شد و به دلیل همدستی مقامات شهرستان ،تاکنون مالکیت آنها به شرکت باز نگشته است ،این تنها
زمینخواری از شرکت نیشکر نیست .به عنوان مثال زمینهایی که در زمان جنگ تحمیلی برای اسکان و
ایجاد پادگان به نیروهای نظامی واگذار شد در آخر به شرکت پاک چوب رسید و اگر یادتان باشد به طرز
مشکوک و گسترده در زمانی کوتاه تسطیح شدند و شرکت پاک چوب که در اصل از زیر مجموعه های
شرکتهای زیر نظر بیت رهبری است باال کشیده شد و تا کنون حتی یک  لار بابت غصب زمینها پولی به
شرکت نیشکر پرداخت نکرده است .بله هفت تپه سالهاست که از سوی همه ارگانها درحال چپاول است.
پیشنهاد میشود یکی از روزهای اعتصاب به کوی ایالم برویم و تا دیر نشده پایه های نصب شده به دور
زمینها و منازل را از ریشه بکنیم .تا حساب کار دست موسوی و جاسم ساعدی بیاید .صد در صد افراد
بانفوذی از مسوالن حکومتی شهرستان در این واگذاری ذینفع هستند .شک نکنید! در روزهای آینده
افشاگریهای بیشتری در این رابطه صورت خواهد گرفت .سکوت هرکس در برابر این موضوعات ،همدستی
با عامالن بدبختی شرکت خواهد بود .پس هرکس در حد توان افشاگری کنیم .پاینده کارگر
پیام همکار -انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape

فرزین یاردمحمی ،مزدور امنیتی نقاب را کنارتر زد!
میگوید اعتراض خیابانی قانونی نیست .یعنی خودش مخالف اصل  09قانون اساسی است که حق
راهپیمایی را مسلم دانسته است.
این کثافت یعنی #فرزین #یاردمحمی ،میگوید باید راه قانونی را پیگیری کرد .کدام راه قانونی پیگیری
نشده ای خرفت؟ وقتی توی آشغال و هم پالکی های امنیتی مثل تو به اعتراض قانونی کارگر حمله
میکنید ،وقتی که فرماندار و نماینده مجلس و اداره کار و استاندار و جعفری چگنی و حسینی پویا و
امنیتی ها و دولت و روحانی و امثالهم حامی اسدبیگی هستند باید به تو ملیجک و دلقک نابلد و تازه
کار گفت برو گم شو ! تو نمیخواهد برای کارگران هفت تپه خط و نشان بکشی!
در آخر باید به تو گفت از فعل جمع استفاده نکن و نگو " یاد بگیریم که  "...تو ربطی به هفت تپه
نداری .سریع پسرخاله نشو! تو در صف مقابلی .اصال ما اعتراض میکنیم علیه امثال تو! تو به ما یاد
نده .تو دشمنی! ما به تو و امثال تو یاد میدهیم که سر جایتان بنشینید! همه راه ها رو خودمان بلدیم و
همه این راه ها را استفاده میکنیم که تو و امثال تو را جر بدهیم!
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امجد کیست؟ عضو کدام شبکه است و با او چه باید کرد ؟
اخیرا شاهد تحرکات بیشتر آقای #امجدی ( معروف به #امجد ) مسئول #حراست شرکت هفت تپه
بوده ایم .ایشان در یکی از اقدامات جدید خودش برای تعدادی از کارگران پرونده سازی کرده است.
امجد در سرکوب کارگران و خوش خدمتی به خاندان اسدبیگی که یعنی نابودی هفت تپه و شکنجه
جامعه ی بزرگی در خوزستان دست به هر کاری میزند.
اما امجد کیست و دقیقا با چه کسانی رابطه دارد؟ و با او چه باید کرد؟
بر اساس اظهارات  ...نفر از  ...در دستگاه قضایی  ،امجد فرستاده مستقیم وزارت اطالعات است.
در واقع روحانی و جهانگیری که سهاندار پشت پرده و حامی اسدبیگی هستند از طریق وزارت خانه
هایی مانند کار ،اقتصاد ،کشاورزی و نیز بانک ها و به خصوصی بانک مرکزی ،همچنین وزارت
کشور و استانداری خوزستان و فرمانداری شوش به حمایت از اسدبیگی ها میپردازند .گفته شده است
که استاندار فاسد خوزستان فقط در یک مورد دویصت هزار دالر رشوه گرفته است .این صحت ندارد
و این مبلغ رشوه نیست بلکه قسمت کوچکی از سهم استاندار در شبکه اختالسگران است .استاندار
خوزستان یعنی شریعتی بالغ بر یک میلیون دالر سهم ارز از این اختالس ها گرفته است .دولتی ها
فقط حامی اسدبیگی به عنوان یکی از هم جناحی های خود نیستند بلکه مستقیما در این فساد ارزی و
حتی در خرید هفت تپه سهیم هستند.
با این مقدمه باید بگوییم که دولت روحانی به طور شبکه ای و در یک باند مخوف ،سهیم در خرید
هفت تپه و سهیم در اختالس نجومی است .دولت روحانی به اسدبیگی کمک کرده که صدها میلیون
دالر را به کانادا ببرد .دولت روحانی همچنین از طریق وزارت اطالعات کمک میکند که اسدبیگی ها
در هفت تپه بتوانند بتازند و غارت کنند و سرکوب کنند.
امجد یکی از مهره های دولت روحانی و فرستاده مخصوص وزارت اطالعات برای همکاری با
اسدبیگی هاست .امجد مستقیما با مشورت با وزارت اطالعات و امیر اسدبیگی و از طرفی با باند
فاسد چگنی-حسینی پویا هماهنگ است.
امجد یکی از مهره های دولت برای حمایت از باند اختالس است .توقع از امجد برای دیدن و احترام
به حقیقت و عدالت ،یک توقع خام و ساده لوحانه است.
همچنین امجد که فرق گوجه کاری با خیارشور درست کردن را نمیداند چه برسد به کشت نیشکر ،در
این مدت یکی از دست اندرکاران تخریب مزارع و واگذاری برای اجاره و نتیجتا نابودی صنعت
شکر در هفت تپه و خانه خرابی برای مردم منطقه است.
به همین علت تنها برخورد مناسب با امجد باید برخوردی باشد که قبال هم با مسئولین حراست شده و
در هفت تپه تجربه آنرا داریم .مانند برخوردی که اخیرا با حاتمی شد و مانند برخوردی که با خیلی
دیگر از مدیران فاسد شد.
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مادامی که امجد در شرکت هفت تپه حضور دارد و حسنی پویا و جعفری چگنی یعنی مقامات اصلی
قضایی در خوزستان و شوش با او همدست هستند ،نمیشود از قوه قضاییه یا نهاد دیگری انتظاری
داشت.
✅ امجد اکنون در صف اول دشمنی با کارگران هفت تپه و مردم منطقه قرار دارد.
برخورد الزم و ضروری با امجد باید یکی از اولین کارهایی باشد که انجام میدهیم.
باید به این پرونده سازیهای امجد جواب شایسته داده شود.
امجد ادامه شبکه فاسد روحانی-جهانگیری-شریعتی -وزارت اطالعات و همکار شبکه حسینی پویا-
جعفری چگنی است که همگی دشمن درجه یک کارگران هفت تپه و مردم منطقه هستند.
✅ جای امجد در هفت تپه نیست.
اخراج امجد از مهم ترین کارهای ماست.
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
انتشار :کانال مستقل کارگران هفت تپه
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اعتراض چراغ روشن رانندگان خطوط بی آرتی شرکت
واحد پایانه آزادی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق!
عوامل حراست و بازرسی و عملیات خطوط از جمله امین زاده مسئول عملیات خطوط از صبح امروز
۹۱تیر ماه درتالش هستند تا با اعمال فشار و تهدید رانندگان را مجبور کنند تا چراغ های اتوبوس هایشان
را خاموش کنند  ،اما تصاویر اتوبوس ها حاکی از آن است که تا رانندگان حقوقشان را دریافت نکنند این
اعتراضات ادامه خواهد داشت .
سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیر عامل هشدار میدهد عدم به موقع پرداخت حقوق رانندگان میتواند
اعتراضات جدی تر را به همراه داشته باشد و مسئولیت هرگونه بی توجهی در پرداخت بموقع حقوق
رانندگان و کارگران زحمت کش شرکت واحد به عهده خود شخص مدیر عامل خواهد بود .با تهدید و
ارعاب نمی توانید صدای اعتراض رانندگان زحمت کش شرکت واحد را خاموش کنید .

کارگران شرکت هپکوی اراک با شعار «کرونا بهانه ست،
تعطیلی هدف است»« ،داعشیان صنعت ،مدیران بی کفایت»
«ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم»،دست به اعتصاب زدند!
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بیانیه سندیکاهای فرانسوی درباره کولبران

کشتارکولبران در ایران را متوقف کنید!
بین  ۸تا  ۹۴میلیون کرد ،ساکنین مناطق کردنشین ایران ،سیاست های تبعیضاتی و سرکوبگرانه ای
را از سوی رژیم ایران متحمل می شوند .رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات
خودمختاری-هویتی کردها را به شدت سرکوب می کند .برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت
بی ثباتی و فالکت ،رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده ،تقریبا هیچ صنعتی در این منطقه راه
اندازی نشده ،و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است .بیکاری بسیار
گسترده است .با توجه به نبود کم ترین فرصت اشتغال در منطقه ،جوانان بطور گسترده ای مجبورند
به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند.
برای هزاران تن از ساکنان روژهالت (کردستان ایران) ،مرز عراق و ایران تنها منبع تامین معاش
می باشد :کولبری یعنی مبادالت مرزی کاال ،حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور
از کوه ها .انتقال انواع کاالهای از کشورهای عراق و ترکیه به ایران ،توام با مخاطرات بسیار .از
پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی ،از جمله پوشاک ،پتو ،الستیک اتومبیل ،چای ،آنتن
ماهواره ،الکل ،سیگار .این کاالها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می شوند.
هر روزه هزاران کارگر زن و مرد ،از جمله کودکان و افراد مسن ،برای آن که نانی به کف آورند و
معیشت روزانه خود و خانواده شان را به سختی تامین کنند به پیشواز خطر می روند و در طول این
مرزها جان خود به مخاطره می اندازند .در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر ،خانواده اش
دیگر هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت .به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است ،گاه قانونی ،گاه
روا و گاه غیرقانونی ،و منوط به حسن نیت مسئوالن.
عالوه بر خطرات ناشی از کوه های صعب العبور و منطقه پر از مین های منفجر نشده ،مرزبانان به
سوی آن ها تیراندازی کنند و هرساله بر تعداد تالف می افزایند .تنها در طی سال  ۲۴۹۱رقم تلفات
جانی کولبران  ۹۱نفر بوده و تعاد زخمیان به  ۹۶۰نفر می رسد .بندرت دیده شده که مرزبانان به
خاطر این کشتارها محاکمه شوند .حتی از کشتار قاطران باربر هم ابایی ندارند .هم چنین تعداد
بسیاری از کولبران به مجازات زندان و یا جریمه های سنگین محکوم می شوند.
سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است :متأثر از مقوله دولت  -ملت و سیاست های ادغام
گرایانه حکومت مرکزی در مورد کردها؛ و تأثیرات مخرب تحریم های آمریکا علیه ایران ،که فقط
باعث وخیم تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم شده اند.
ما سازمان های سندیکایی فرانسوی اف .اس .او و سولیدر ،توجه زنان و مردان کارگ و جامعه بین
المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم .ما از دولت ایران می خواهیم که
سرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد ،دولت باید آن ها را به عنوان
کارگران قانونی به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امنینت برخوردار شوند.
پاریس  ۲۹ژوئیه ۲۴۲۴
فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)
اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)
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خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی برای
تحقیقات جامع فراخوان دادند!
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی
با صدور بیانیهیی با اشاره به بازخوانی جعبه سیاه
هواپیما در فرانسه در روز دوشنبه ۰۴تیر؛
خواهان تحقیقات جامع درباره جنایت سرنگونی
هواپیما توسط رژیم ایران شدند.
در بخشی از بیانیه خانواده جانباختگان آمده است:
«رژیم ایران تمام تالش خود را کرد که راز جنایتش را به جعبه سیاه تقلیل دهد هر چند بازخوانی
جعبه سیاه اولین قدم در انجام تحقیقات نسبت به این جنایت است».
در ادامه بیانیه؛ انجمن خانوادهها با اشاره به شواهدی چون بازگذاشتن آسمان ایران در شرایط خطیر
جنگی ،اجازه دادن به پرواز هواپیمای خطوط هوایی اوکراین ،شلیک چندین موشک به هواپیما،
تخریب سریع صحنه سقوط و ترساندن شاهدان و سرکوب خانوادهها ،تأکید کرده است که آنها صرفا
به اطالعاتی که از طریق جعبه سیاه به دست میآید ،دل خوش نکردهاند.

فراخوان جمعی از معلمان و کنشگران مدنی علیه
اعدام و سرکوب آزادی و معیشت کارگران و معلمان
در شرایطی بهسرمیبریم که اکثریت مردم از یک سو در تنگناهای معیشتی قرار دارند و از سوی
دیگر نبود حداقل آزادی را تحمل میکنند.
در این روزها جامعه در التهاب اعدام سه تن از معترضان به گرانی بنزین در آبان ماه سال  ۱۸است؛
که این افزایش قیمت تاثیر بزرگی بر معیشت و فقیرسازی مردم داشته و دارد.
همچنین کارگران نیشکر هفت تپه به مدت ۰۶روز است که در اعتصاب بهسرمیبرند .آنها  ۰الی ۰
ماه است که دستمزد خود را نگرفته اند .آنان به عدم پرداخت دستمزد  ،نداشتن امنیت شغلی اعتراض
دارند و خواهان بازگشت همکاران اخراجیشان به کار و برچیدن بساط خصوصیسازی هستند.
همچنین شاهد ادامه حبس ظالمانه معلمان دربند در شرایط کرونا هستیم از سویی  ۹تن از اعضای
هیات مدیره انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی ،که از اعضای شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی هستند ،با پرونده سازی کذایی مجموعا به  ۰۹سال زندان ،تبعید ،شالق ،جریمهی نقدی و
اخراج محکوم شدهاند.
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ما امضا کنندگان اولیه این فراخوان به عنوان جمعی از معلمان بازنشسته و شاغل ایران ،همانگونه که
با تمام اشکال خشونت در مدرسه و خارج از مدرسه مخالفیم اعدام سه جوان معترض آبان را نمونه
بارز خشونت عریان دولتی و سیستماتیک میدانیم .از نظر ما به جای محاکمه و اعدام جوانان
معترض باید عامالن فقر و فالکت و کسانی که شرایط امروز را رقم زدهاند مجازات گردند باید
کسانی که دستور کشتار مردم معترض را دادند پاسخگو باشند و حساب پس دهند .ما نیز همسو با
بیش از  ۹۹میلیون ایرانی فریاد میزنیم #اعدام_نکنید.
از نظر ما بین مطالبات کارگران به خصوص کارگران اعتصابی هفت تپه و مطالبات معلمان و
بازنشستگان تفاوتی وجود ندارد ما همه خواهان یک معیشت و زندگی شرافتمندانه هستیم همان منطقی
که معلمان خراسان شمالی را محکوم میکند همانها برای بازداشت شدگان آبان ماه حکم اعدام صادر
میکنند و کارگران هفت تپه را به بند میکشند.
ما خواهان توقف سرکوب آزادی و معیشت همگان هستیم و باور داریم تنها در سایه اتحاد و یکی شدن
مطالبات فرهنگیان و عموم مردم محقق خواهد شد از این منظر نسبت به بیعملی تشکلهای صنفی
در شرایط موجود اعتراض داریم و انتظار داریم کسانی که در این تشکلها در جایگاه تصمیمگیری
نشستهاند نسبت به تضییع حقوق واقعی فرهنگیان با نمایشهای مفتضح نوبخت سکوت نکنند و در
مساله افزایش حقوق منافع کالن و همه فرهنگیان از شاغل تا بازنشسته و از خریدخدمتی تا خدمتگزار
و غیررسمی و حقالتدریسی را لحاظ نمایند .از سویی از این تشکلها که کارنامه مثبتی در
مطالبهگری صنفی دارند میخواهیم با درک عمیق از شرایط این روزها  ،در کنار مردم  ،خانوادههای
داغدار آبان ،کارگران زحمتکش قرار گیرند مگر به جز این است که ما معلمان  ،معلمان همه
فرزندان ایران هستیم و مشکل کارگران  ،مشکل کودکان و دانشآموزان ماست .پس یک صدا و متحد
میخوانیم :
این درد مشترک  ،هرگز جدا جدا  ،درمان نمیشود
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اعدام سیاست طبقه کارگر نیست!
اعدام قتل عمد دولتی است!
اعتصاب کارگران هفت تپه در سراسر ایران و جهان مورد توجه است .هر حرکت کارگر هفت تپه را با
ذرهبین نگاه میکنند .این اعتصاب میتواند الگو باشد برای کارگران مراکزی که مشکل شبیه هفت تپه دارند.
شعارهای قبلی کارگران هفت تپه را کارگران همه جا تکرار کردند .اما این روزها تعدادی از کارگران شعار
"مفسد اقتصادی اعدام باید گردد" سر می دهند .این شعار با تعجب و انتقاد دوستان هفت تپه همراه شده است.
می پرسند انتظار این بود که کارگران در صف اول علیه اعدام باشند نه برعکس .من از دل خون کارگر هفت
تپه از اسدبیگی و رستمی خبر دارم ،ولی شعار "اعدام باید گردد" جواب نیست و به کارگران ضرر میزند و
کارگران را طرفدار قتل عمد دولتی نشان میدهد.
قتل در یک نزاع یا تصادف میتواند رخ بدهد اما اعدام فرق دارد .اینجا مراسمی از قبل ،با تشریفات ،با
خونسردی ،با نقشه برای یک قتل جدید و عامدانه برگزار میشود .هدف اعدام چیست؟ میگویند "اجرای
عدالت"! اما کدام عدالت توسط جالد و قتل عمد و آدمکشی قانونی متحقق شده است؟ هیچی .دولت این حق را
بخود میدهد و حتی چهار حقوقدانان حکومتی نیز آنرا توجیه میکنند تا این حق آدمکشی دولتی را قانونی
کنند .بعد لیست اعدامها را نگاه کنید ...از اجرای عدالت کمترین خبری نیست ،حتی از جرم و جنایت هم
جلوگیری نکرده است ،برعکس جنایت دولتی به تداوم جنایت غیردولتی امکان رشد میدهد .بیشترین قربانیان
اعدام کارگرانند ،فقرایند ،زنانند ،جوانان معترض و گرسنه و بیکارند .اعدام فقط سرکوب جامعه و کارگر را
تشدید میکند .اعدام ،آدمکشی قانونی دولتی است.
کارگران بیشترین قربانیان آدمکشی دولتی بودند .ما برای اول مه ،برای سازمان کارگری و برای اعتصاب
اعدام شده ایم .اعدام مثل تفنگی در دست دولت علیه ماست .از خودمان بپرسیم که چرا میلیونها نفر میگویند
زندانیان را نباید اعدام کرد ،بسیاری از ما نیز همین را میگوییم ،کارگران در طول تاریخ قویترین مدافع
حیات فردی بودند چون خودشان بیشترین قربانی خشونت دولتی و قضایی و اعدام بودند .حاال دراین فضا،
بیاییم شعار اعدام باید گردد سردهیم ،چه تصویری از کارگر هفت تپه مخابره میشود؟ قطعأ تصویری
مخدوش.
کارگران بعنوان یک جنبش طبقاتی اعدام نمی خواهند .دولت کارگری نباید سیاست اعدام داشته باشد .اصال
دولت ،هر دولتی ،چرا باید حق کشتن آدمها را داشته باشد؟ کارگر کی برای اجرای عدالت به جالد متوسل
شده است؟ اگر عدالت کارگری هم به اعدام متکی باشد ،دیگر چه ایرادی به اعدام توسط دولتهای سرمایه
داران داریم؟ بعد االن از چه کسی میخواهیم اعدام را اجرا کند؟ قوه قضائیه؟ شعار اعدام اسدبیگی تماما
ضرر است ،ضررش بیشتر از خود اسدبیگی است .این شعار جنبش کارگری را از حکومتهایی که اعدام
میکنند جدا نمیکند .همه ما عصبانی و خشمگین هستیم ،حق داریم باشیم ،و جایی شعار نا دقیق میدهیم .لطفا
همکاران در سخنرانیها بگویند که کارگران خواهان اجرای عدالت اند اما خواهان کشتن و اعدام هیچ کسی
نیستند .جنبش کارگری طرفدار سنت عقبمانده چشم در مقابل چشم و خون در مقابل خون دوران عتیق
نیست ،کارگر خواهان برابری و حرمت و آزادی و عدالت و زندگی شورائی است نه زندان و شکنجه و
اعدام .کارگر نهایت آزادیخواهی را میخواهد.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما را در توزیع وسیع بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی

وبالگ بولتن اخبارکارگری به زبان انگلیسی را

به زبان انگلیسی یاری رسانید!

به نهادها و تشکلهای کارگری جهانی بشناسانید!

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/
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