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وقتی کارگران هفت تپه فریاد زدند که دست مقامات در اختالس و
غارت در هفت تپه در کار است و فریاد زدند ،دزد به خانه ما زده
است ،دزدها تشویق شدند و کارگران سرکوب شدند و از کارگران فیلم
اعتراف اجباری پخش کردند!

رد پای روحانی رئیس جمهور ،وزیر کار ،وزیر امور
خارجه ،کمیسیون های مجلس ،وزیر کشور ،دبیر عالی
شورای امنیت ملی ،استاندار و ...در اختالس و دزدی
اموال عمومی هر روزعریانتر میشود‼

دستهای"غیبی" نیز در خارج و داخل ایران فعال شده
اند و با دادن اخبار دروغ به تشکلهای اتحادیه ای
درخارج ،کاسه لیسان سرمایه و کارفرمایان را
میخواهند بعنوان نماینده کارگران جا بزنند!!!
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در دفاع از نامه سرگشاده
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار نامه سرگشاده ای در تاریخ  99خرداد در
رابطه با متن منتشر شده کنفدراسیون ای یو اف(کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی) در
فضای مجازی بتاریخ  22مه  2222عکس العمل نشان داد .ای یو اف در پیامی خطاب
به مسئولین جلسه دادگاهی امید اسد بیگی ،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه ،خواستار
حضور آقای فریدون نیکو فرد به عنوان نماینده مجاز ای یو اف ونیز کارگران هفت تپه
درآن شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضو کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی می باشد
در نامه سرگشاده اش ضمن توضیحاتی کوتاه درباره آقای فریدون نیکو فرد ،ای یو اف
را بدرست مورد سواالت جدی قرار داده است .ای یو اف با سندیکای کارگران هفت تپه
تماس نگرفته است  .ای یو اف بخود اجازه داده است در روابط داخلی سندیکای کارگران
نیشکر هفت تپه دخالت کند و برایش تعیین تکلیف کند .وباالخره این که آقای فریدون
نیکوفرد نه تنها عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیست بلکه بر عکس به همراه
آقای رضا رخشان ،از رستمی کارفرمای دیگر شرکت در مقابل کارگران حمایت کرده
اند وبه تفرقه و دو دستگی در میان آنها پرداخته اند.
ما ضمن اعالم همبستگی بامبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سندیکای مستقل
آنان از نامه سرگشاده این سندیکا حمایت می کنیم وپیام ای یو اف را که تمامن علیه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه وبا همراهی کارچاق کن های داخل و خارج از ایران
تنظیم شده است محکوم می کنیم و در افشای تمام و کمال این توطئه دریغ نخواهیم کرد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
دوشنبه  92خرداد  9311ـ اول ژوئن 2222
http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi
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نامه سرگشاده در رابطه با
پیام کنفدراسیون ای یو اف
نان_کار_آزادی_
شادی_رفاه_آبادی
نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_
به تاریخ  ۰۲ماه می سال  ۰۲۰۲یک متن از طرف آی یو اف در سایت های اینترنتی منتشر شده
است.
در این پیام خطاب به مسئولین مربوطه امده است که آقای فریدون نیکو فرد بعنوان نماینده مجاز ای
یو اف و همچنین به نمایندگی از طرف کارگران هفت تپه ،در جلسه دادگاهی امید اسد
بیگی،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه حضور داشته باشد.
برای ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،جای سئول دارد که چرا آی یو اف برای سندیکای
کارگران نیشکر هفتتپه تعیین تکلیف می کند!
اوال اگر قرار است آی یو اف ،نظراتی در باره حضور اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
در جلسات دادگاهی امید اسد بیگی و سایرمتهمین پرونده اختالس ارزی
یا موارد دیگر داشته باشد ،چرا با سندیکای کارگران هفت تپه تماس نگرفته است؟
آیا کسانی خارج از سندیکای هفت تپه ( در داخل و یا خارج ایران ) کار چاق کن شده اند و به
دلیل داشتن ارتباط با اتحادیه های بین المللی ،وارد معامله شده و افرادی را بعنوان نماینده سندیکای
کارگران هفت تپه به آی یو اف معرفی کرده اند؟
جواب ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با استناد به نامه منتشر شده ای یو اف ،این
است که فرد و یا افرادی بخصوص در خارج از کشور به دلیل شرایط شغلی در اتحادیه ها ،توانسته
اند افرادی چون فریدون نیکو فرد را بعنوان نماینده و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به
آی یو اف معرفی کنند و آی یو اف بر این مبنی کامال غلط آقای نیکو فرد را بعنوان نماینده سندیکا
و نماینده کارگران هفت تپه معرفی کرده است.
در اینجا ذکر چند نکته الزم است :
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اول اینکه از نظر حقوقی آی یو اف ( )IUFاین اجازه را ندارد که در روابط تشکیالتی و داخلی
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از طرف سندیکای
هفت تپه ،شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط مستقیمی به انجام وظایف سندیکا
کارگران هفت تپه دارد ،دخالتگری داشته باشد ،مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران
هفت تپه در این مورد به توافق رسیده باشند.
دوماینکه آقای فریدون نیکو فرد عضو سندیکای کارگران هفت تپه نمیباشند.
آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان به دلیل تعهد کتبی که در دفاتر اسناد رسمی به نهادهای
امنیتی ومدیر عامل وقت هفت تپه مبنی براینکه درصورت بازگشت به کار دیگر هیچ گونه فعالیتی
نخواهند داشت و تخالفات متعدد ،از طرف هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه اخراج شده اند و
همچنین آقای فریدون نیکوفرد بطور شخصی هم از سندیکای هفت تپه ،استعفای خود را به هیئت
مدیره تحویل داده اند.
با توجه به آنچه گفته شد آقای فریدون نیکو فرد ،نه عضو سندیکا هستند و نه عضو هیئت مدیره
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.
توضیحاتی کوتاه در باره آقای فریدون نیکو فرد.
آقای نیکو فرد در روز های اول ایجاد سندیکای کارگراننیشکر هفت تپه بعنوان عضو هیئت مدیره
سندیکا فعالیت داشتند .ایشان بعد از مدتی مسیر خود را تغییر و فعالیت های کارگری را کنار
گذاشتند و در سال های اخیر بطور رسمی و علنی همکاری خود را با کارفرمایان شرکت نیشکر
هفت تپه ادامه داده اند.
ایشان در جریان اعتصاب کارگران هفتتپه بخصوص در سال های  ۶۹۳۱و  ۶۹۳۱نه تنها در جمع
اعتراضی کارگران برای احقاق حقوق پایمال شده توسط کار فرمایان شرکت هفت تپه حضور
نداشت،بلکه به اتفاق رخشان در کنار رستمی و اسد بیگی قرار گرفته و خواستار سرکوب بیشتر
کارگران اعتصابی شد ه بود.
اقای فریدون نیکو فرد در سال  ۶۹۳۱زمانی که کارگران هفت تپه در سنگر کارخانه برای کسب
مطالبات دست به اعتراص زده بودند حامی مستقیم کارفرما بود.
در آن اعتراض زد و خورد ی ما بین کارگران با رستمی ( یکی از کارفرمایان هفت تپه و مدیر
عامل وقت شرکت هفت تپه ) و دیگر عوامل کارفرما در گرفت که در جریان این زد و خورد چند تن
از کارگران و همچنین رستمی زخمی و روانه بیمارستان شدند.
آقای فریدون نیکوفرد ضمن همراهی و عیادت از کارفرمای شرکت ( رستمی ) که در بیمارستان
ذزفول بستری بود در مقابل درب ورودی بیمارستان از کارفرمایان هفت تپه خواستار شد که نباید
با کارگران معترض مدارا کرد و باید بیشتر سرکوب شوند (.فیلم ان موجود است)
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در ادامه همینخوش خدمتی ها به کارفرما وخیانت به کارگران ،آقای فریدون نیکو فرد و رضا
رخشان در همراهی با دیگر عوامل کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه کانال تلگرامی گفتگوی کارگر
با کارفرما را ایجاد کردند.
در این صفحه تلگرامی تالش آقای نیکو فرد و رضا رخشان این بود که ضمن حمایت از کارفرمای
شرکت با تهمت و تفرقه انداختن در صفوف کارگران آنها را از برگزاری تجمعات اعتراضی منع
کنند.
آنها در آن صفحه تلگرامی به صورت نوشتاری و صوتی ،بارها بر علیه کارگران مبارزه هفت تپه
ونماینده گان آنها ،و دیگر فعالین جنبش کارگری دست به تخریب زدند.
تالش آنها این بود تا با ایجاد فضای یاس و نا امیدی ،توهین وتهمت در صفوف کارگران هفت تپه
و نماینده گان واقعی کارگران ،تفرقه ایجاد کنند تا کارفرمایانی همچون اسد بیگی بیشتر و بهتر
بتوانند به ظلم و ستم خود در هفت تپه ادامه.
نکته پایانی
همانطور که قبال اشاره شد کنفدراسیون بینالملی ای یو اف ،از نظر حقوقی و تشکیالتی این اجازه
را ندارد در امور داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دخالت داشته باشد ،چرا که مجوز تعیین
نماینده برای حضور در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی و یا موارد دیگر ،باید مستقیما از طریق
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صورت گیرد.
پس رعایت حقوق و موازین داخلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یکی از پیش شرط های
روابط ما با دیگر تشکل های می باشد و الزم است که ،آی یو اف در این زمینه شفاف سازی کرده و
مشخص کند چه کسانی به نام سندیکای کارگران هفت تپه با آنها در تماس هستند؟.
اتحاد رمز پیروزیست.
کارگران فقط با اتحاد خود میتوانند به حق خود برسند.
اتحاد اتحاد ،پیروزی
/۶۶خردادماه ۶۹۳۳
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه
syndica.hafttape@gmail.com
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تذکری به نماینده دادستان پرونده
دزدان و اختالسگران
روی سخنم با نماینده دادستان این پرونده ،آقای شاه دمحمی و قاضی پرونده آقای مسعودی مقام
است:
امید اسدبیگی و هم قطارانش در طول این چند سال هر بالیی که خواستند برسر کارگران هفت تپه و
مردم منطقه آوردند،اما باز هم دارند راست راست می چرخند!!
خیلی جالب است متهم ردیف اول بزرگترین فساد مالی و پولشویی تاریخ کشور آزادانه با این همه
اتهام های عریض و طویل هنوز بازداشت نشده است!!!دلیل آن چیست؟!!کدام پدرخوانده ها پشت او
هستند؟!چه کسی پشتوانه او هست که در دادگاه به نماینده دادستان می گوید،به تو ربطی ندارد!!!
کدام جناح پشت اوست که با وقاحت اعالم می کند که من هرکس رو بخوام می خرم،باالخره هر کس
قیمتی دارد!!وآزادانه در دادگاه از رشوه دادن های خود می گوید!!
قاضی و دادستان و قوه قضاییه اگر از طرف دولت و سایرین تحت فشار هستند که این پرونده به
جایی نرسد،باید صریحا این مطلب رو اعالم کنند وگرنه ما به این نتیجه خواهیم رسید که باز هم زد
وبندی در کار است و قوه قضاییه هم شو تبلیغاتی به راه انداخته است.
برای کارگران بینوا مستند طراحی سوخته درست می کنند و بدترین اتهامات و انگ ها رو به اون ها
می زنند و اون ها رو به غرب و شرق عالم وصل می کنند تا بلکه صدای آنها رو خفه کنند.بدترین
شکنجه ها را نثار آنها می کنند،آیا این نشانه یک فساد سیستماتیک در این مملکت نیست؟!
طی این چند سال اسدبیگی به بهانه پرداخت حقوق کارگرها آزاد بوده و علنا کارگران رو سپر
انسانی خود کرده است،ولی حاال که کارگران چندین ماه حقوق معوقه دارند و او هم از دادن حقوق
خوددادری می کند چه دلیلی برای آزادی او وجود دارد؟!
هرچند حقوق هم که بدهد بازهم جای او در زندان است.
زندان جای مفسدانی مثل اوست که با قاچاق دالر و ارزها به امنیت ملی ما ضربه زدند نه جای
کارگران باغیرت .
در اینجا از قوه قضاییه و مخصوصا از قاضی مسعودی مقام و شاه دمحمی نماینده دادستان درخواست
داریم با توجه به حجم عظیم فساد دراین پرونده و بدلیل بیم فرار متهم این ابر فساد اقتصادی و یا از
بین بردن مدارک و اسناد حکم بازداشت وی را صادر کند.
جمعی از کارگران هفت تپه
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یک افشاگری بی سابقه
در باره چه کسی؟ رضا رخشان!
چرا؟ تا حق از باطل معلوم بشه و تاریخ فراموش نشه..
در زمانی که فعالین کارگری در حال جنگیدن با کارفرما بودن ،رضا رخشان و فریدون نیکوفرد با
کارفرمای هفت تپه تصمیم به یک کار گروهی گرفتند که نتیجه آن ،احداث کانال تلگرامی گفتگوی
کارگر با کارفرما شد.
ابتدا در این کانال قرار بود حق کارگر زنده و مطالبات دریافت بشود( ..یک تئوری و طرح زیبا)..
اما بعد از مدتی رضا رخشان در یک چرخش استادانه شروع کرد به اینطور پیام گذاشتن در کانال
خودش:
 .۶دوستان ،رفقا ،در تماسی که همین االن با آقای مهندس اسدبیگی داشتم ،ایشون گفتن که فردا
حقوق پرداخت میشه!
 .۰دوستان و رفقای عزیز ،همین االن با آقای مهندس اسدبیگی صحبت میکردم که ایشون گفت:
بیمه رو هم به زودی پرداخت میکنیم!
 .۹رفقای عزیز ،آقای مهندس اسدبیگی با ابراز خوشنودی از روند کار و تالش در شرکت ،قول داد
که سهمیه شکر رو بده!
و ..تماس های تلفنی طوالنی و نا تمام ،پیام های خصوصی ،کمک های غیبی ،همیشه برقرار و به
راه بود .دقیقا همان زمانی که کارگران هفت تپه اعتصاب می کردند ،آقای رضا رخشان اخبار خوش
کارفرمایی میداد و شده بود رسانه رسمی و علنی کارفرمای هفت تپه! کارفرمایی که حاال اختالسگر
شناخته شد .کانال رضا رخشان از کانال رسمی خود کارفرما هم بیشتر اخبار کارفرمایی رو منتشر
میکرد.
این دست پیام ها گاهی اوقات صوتی و گاهی نوشتاری در کانال گفتگو رضا رخشان منتشر میشد و
روابط حسنه رضا رخشان و فریدون نیکوفرد با کارفرمای هفت تپه همچنان به خوبی و خوشی
صعود میکرد.
آقایان فریدون نیکوفرد و رضا رخشان شما که ادعای ضد بورژوازی میکنید و حاال با دلیل و منطق
پیام میدهید که اختالسگران باید محاکمه شوند (همین مهندس اسدبیگی که دوست شما بود و خیلی
دوستش داشتید و همیشه قصه هاشو برامون تعریف میکردید ،)..پس چی شده بود اون زمان که به
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شدت از کارفرمای هفت تپه طرفداری می کردید و باهاشون جلسه های خصوصی و مخفی می
گرفتید؟!
از طرفی کارفرمای هفت تپه به مدیر کشاورزی فشار آورده بود که" :تایم شیت رضا رخشان رو
 ۶۰۲ساعت با  ۹شیفت کار بدید و روی رفت و آمدش بر سر کار خودش حساس نباشید و ((بزارید
راحت باشه))" توجه داشته باشیم که رضا رخشان سرمیرآب روزکار ثابت یکی از بخش های
کشاورزی بود اما این لطف و بخشش اسدبیگی و رستمی به چه دلیلی بود؟ ماموریت شیطانی رضا
رخشان چه بود؟
آقای رضا رخشان یک روزی گفت" :من دیگه االن حتی با امید و امیر بچه صحبت نمیکنم که ،االن
دیگه با باباشون ،احسان اله اسدبیگی ارتباط دارم ،باباهه واقعا آدم خوبیه ،هر کاری هم که میگم
برام انجام میده ."..یا "امید بچه خوبیه و دلش صافه واقعا و میخواد کار کنه و من دارم بهشون
مشورت میدم "..یا "رستمی خیلی پولداره و تاجر بزرگیه و باید کمکش کرد که شرکت رو ببره
باال "..بله آقای رضا رخشان این جمالت را صریح و رسا میگفت.
روابط حسنه رضا رخشان با اسدبیگی و رستمی آنقدر خوب شده بود که علیه کارگران هفت تپه
دست به قلم میشد و کارگران رو (گوسفند و )..خطاب کرد .بله ایشان که ادعای فعال کارگری و
سندیکایی و دلسوز کارگر دارد ،به کارگران هفت تپه (در کانال تلگرامی و صفحه فیس بوک خود)
فحش و ناسزا و اهانت میکرد تا مراتب دلخوشی و شادباش کارفرما رو فراهم بکند.
متاسفانه ما کارگران تا مدت کوتاهی گول شیطنت و گرگ صفتی های رضا رخشان و فریدون
نیکوفرد را خوردیم اما زمان همه چیز را برمال کرد و چهره حقیقی این زالو صفتان بر همه نمایان
شد.
در کانال گفتگو رضا رخشان تمام اعضای نسبی و سببی اسدبیگی و رستمی و اسدی حضور
داشتند ،یک کلونی کامل از فاضالب کارفرمایی در کانال رضا رخشان ،حتی اشخاصی که ما کارگران
هفت تپه اسمشان را هم نشنیده بودیم! با اینکه این توطئه بسیار زیبا چیده شده بود اما خوشبختانه
برای همه نمایان شد.
کارگران هفت تپه به حقیقت موجودی به نام رضا رخشان و فریدون نیکوفرد پی بردند ،و امیدواریم
که باقی مردم هم به این شناخت برسند.
اینها تنها یک نمونه از کارهای این شخص بود ..منتظر افشاگری های بعدی باشید
یادداشتی از ادمین سابق کارگری کارفرمای منتسب به رخشان

۶۶خرداد۳۹
سندیكای کارگران نیشکر هفت تپه
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سه موسوی ،سه جاسوس!
مرضیه موسوی پرستو در دفتر تهران ،مهدی موسوی کالغ روابط عمومی هفت تپه و موسوی
همدست محجوب و مسعود حیدری و خبرنگار در ایلنا
دور از جون خیلی از موسوی های هفت تپه و شوش و خوزستان ،سه تا موسوی هستن که
جاسوس یا خیانتکار یا پرستوی اطالعاتی یا همدست اختالسگران یا همه موارد هستن.
اول :سید مهدی موسوی روابط عمومی داعشی ها و مسئول کانال فاضالب هفت تپه .تا آخرین ثانیه
ها دست از دفاع از داعشی های اشغالگر برنمیداره .این فرد هم جاسوس و و خائن و هم همدست با
اسدبیگی و رستمیه .قطعا در روزهای آینده به سزای اعمالش خواهد رسید
دوم :سیده جاسوس سادات مرضیه موسوی در دفتر تهران .فرزند بهرام و مریم .که گروه راه
انداخته و خائن ها و جاسوس ها رو سعی کرد متحد کنه برای حمایت از داعشی های اشغالگر که
موفق نشد .این پرستوی اطالعاتی در ازای  ...با اسدبیگی ها همکاری میکنه .باعث تاسفه که این
پرستوی جاسوس و  ...متاسفانه اصالتا اهل خوزستان هم هست.
سوم  :موسوی خبرنگار در ایلنا  :این خبرنگار که برای اسدبیگی های اختالسگر خبرهای
اختصاصی منتشر میکند از قضا! فامیل "مسعود حیدری" مدیر مسئول ایلنا هم هست! یعنی مسئوالن
ایلنا به صورت خانوادگی از اسدبیگی ها رشوه میگیرند .سوال اینجاست که آیا علیرضا محجوب و
خانه کارگر هم از اسدبیگی ها رشوه گرفته است؟ موسوی خبرنگار ایلنا درست وسط اعتصاب خبر
اتمام اعتصاب و گل و بلبل بودن وضعیت شرکت را منتشر میکرد .یا به جای مصاحبه با کارگران و
نمایندگان مستقل کارگری با دو جاسوس اطالعاتی و همدست کارفرما یعنی گربه نره و روباه مکار (
نیکوفرد-رخشان) مصاحبه میکرد و آنها هم همه چیز را علیه کارگران و به نفع کارفرمای فاسد
اطالع میدادند.

مسعود کثیر خائن دست از حمایت از خاندان فاسد اسدبیگی برنمیدارد.
این مسعود کثیر استوری گذاشته برای اسد بیگی که :اندکی صبر ،سحر نزدیک است .آیا جوک نوشته یا واقعا اینقدر
ابله و نادان است که فکر میکند اسدبیگی از این مخمصه نجات پیدا میکند؟
آدم چقدر باید بی شعور و فاسد باشد که هنوز از اختالسگران هفت تپه حمایت کند؟ این همه جنایت! این همه اختالس
و دزدی! کارفرمای اختالسگر با زندگی  ۵هزار کارگر هفت تپه و خانواده هایشان بازی کرده و خون آنها را در
شیشه کرده است .ولی آدم خیانت کاری چون مسعود کثیر هنوز از او حمایت میکند!!! این همه بی شرفی و وقاهت
مسعود از کجا می آید؟ شرم بر تو مسعود کثیر خائن! حداقل از آه و نداری خانواده های هفت تپه خجالت بکش .شرم
بر تو!
اندکی صبر کن مسعود کثیر! نوبت تو هم نزدیک است...
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گفتگوی انصاف نیوز با یکی از
نمایندگان کارگران هفت تپه!
ساعت ده شب ۶۵خرداد ،گفتگوی انصافنیوز با یکی از نمایندگان کارگری هفتتپه برگزار شد .این
همان انصافنیوز است که با اسدبیگیها (کارفرمای اختالسگر شرکت هفت تپه) مصاحبه کرد که در
آن مصاحبه ،کارگران را برای خوشرقصی کارفرمایان هفتتپه “داعشی” خطاب کرده بودند! همان
رسانه که سپس برخی کارگران هفتتپه به درستی آنرا “#ارعاب_نیوز” نام نهادند .در آن مصاحبه،
مسائل شخصی افراد بی آنکه پرنسیپهای رسانهای رعایت شود ،مورد گفتگو قرار گرفته و
تهمتهای ناروا به کارگران هفتتپه زده بود ،چنانچه گویی تریبون را یک سره داده بود به خاندان
اختالسگر اسدبیگی! اما اینک که به همت و پایداری کارگران هفت تپه که اسدبیگی-رستمی به
دادگاه کشانده شدند ،و به اختالس و رشوه به عوامل دولتی اقرار نمودند؛ سایت مذکور ناگزیر شده
با کارگران هفتتپه نیز مصاحبه نماید! به باور کارگران هفت تپه“ ،انصافنیوز” هم برای آن
مصاحبه مورد تطمیع اسدبیگیها قرار گرفته و با زیر پا نهادن “اخالق” رسانهای! آن تبلیغات
ضدکارگری بر علیه کارگران هفتتپه را منتشر نموده است.
کارگران هفتتپه با توجه به تجرب ٔه گذشته ،مصاحبه امشب را با عنوان این که “به کار شما دقت
میکنیم ببینیم چقدر قرار است جبران آن اشتباه قبلی را بکنید!” وارد این مصاحبه با انصافنیوز
شدند.
اما انصاف نیوز باز هم تمام قد از اختالسگران دفاع کرد و نشان داد حسابی جیبش را چاق کرده
اند!

ذبیح پور بازجو

خبرنگار ،منتظر عدالت باشد .آمنه سادات ذبیح پور بازجو خبرنگار خبر بیست

وسی هستند.کار اصلی ایشون بازاریابی برای اختالسگرا با همکاری نیروهای امنیتی است .با ساختن
رپرتاژ آگهی به همراه همکارانش تا به حال پول خوبی به جیب زده است .بابت مستند کذایی که علیه
کارگران هفت تپه با اون فیلم نامه مسخره ساخت پول خوبی از اسدبیگی های فاسد گرفت ،اون قدر پولش
خوب بود که حتی تو بازجویی ها و اعتراف گیری اجباری حضور پررنگی داشت تا به قول خودش همه چی
رو طبیعی از آب دربیاره!
بهرحال پول خبرنگاری که قلمش پاک باشه به زندگی نمی رسه! بعضی مثل این خبرنگار نماها قلم و
شرفشون رو باید بفروشن تا بلکه یه لقمه چرب تر گیرشون بیاد .به قول اسماعیل بخشی :میکروفن خودت
رو به چقدر فروختی؟! البته امثال این خانم تاریخ انقضا دارن و تاریخ مصرفشون که بگذره یا شوتشون می
کنند بیرون و یا بعضیاشون زرنگ تر هستند و یه اختالسی می کنند و سر از کانادا در میارن!
خانم ذبیح پور به زودی آماده محاکمه در دادگاه های عادالنه ای که برای شما ترتیب خواهیم داد ،باشید.
عدالت نزدیک است!
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حسینی پویا و نظری ( با سفارش فرزند دادستان کل کشور)
همدست اسدبیگی!
خبر محرمانه از اهواز :پسر دادستان کل کشور -منتظری -در چند مرتبه تماس تلفنی با حسینی پویا
( دادستان خوزستان) خواهان حمایت ویژه حسینی پویا از اسدبیگی شده و گفته است که سفارش
حسینی پویا را به حاج آقا ( منتظری ،دادستان کل کشور) خواهد کرد .منجمله بحث ابقا و جابجایی
مورد نظر حسینی پویا .در یک مورد هم برای کارگران حکم تبرئه صادر شده ،پسر دادستان کل
کشور با حسیی پویا تماس گرفته و درخواست کرده به نفع اسدبیگی پرونده به جریان بیفتد.
همچنین حسینی پویا به طور علنی به نظری دادستان شوش گفته است که حمایت از اسدبیگی از
مقامات مختلف باال سفارش و توصیه شده و فقط مخصوص استان خوزستان نیست .وی از جمله به
حمایت ویژه " حاج آقا منتظری" از اسدبیگی ها اشاره کرده و از نظری خواسته به هر شکل ممکن
از اختیاراتش استفاده کند تا از اسدبیگی حمایت شود.
یکی از موارد حمایت ویژه نظری از اسدبیگی این بوده که ماجرای اختالف بین کارگر و کارفرما که
باید در کمیته انضباطی درون شرکت مطرح شود را مستقیما و به طرز غیر قانونی و به عنوان یک
اتهام کیفری در دادستانی ثبت کرده است که تخلف آشکار است.
منتظری دادستان کل کشور باید پاسخگوی تلفن های سفارشی پسرش به حسینی پویا و سفارش
های مکرر حسینی پویا به نظری دادستان شوش باشد .آیا خود شخص دادستان کل کشور در این
رشوه گیری ها سهیم بوده یا تنها فرزندش به طور دلبخواه و بی اطالع پدر به این باند مخوف
اسدبیگی-حسینی پویا-نظری کمک میکرده است؟
رئیسی که در صدر قوه قضائیه است بداند سیستم قضائی استان خوزستان از دادستان استان تا
شهرستان به طور کامل همدست با اختالسگران بوده اند .بدون پیگرد جدی علیه حسینی پویا و
نظری ،صحبت از عدالت ،یک طنز تلخ است.
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امید اسدبیگی و دمحم خنیفر در یک قاب
اما یکی مجرم ولی دیگری سربلند!

امید اسدبیگی و باند همراهش در سومین روز دادگاه بزرگترین پرونده اختالس ارزی کشور ! در
این جلسه معلوم شد که آنها ارز را برای واردات شکر و به زمین زدن کارخانه نیشکر هفت تپه و
سود شخصی خودشان استفاده کرده اند!
در همین دستگاه قضائی دمحم خنیفر ،اسماعیل بخشی ،علی نجاتی و تنی چند از حامیان کارگران هفت
تپه به سال های طوالنی حبس محکوم شده اند زیرا به اختالس های همین آقا که امروز دادگاهی
شده اعتراض کرده بودند! این اختالسگر آزادانه به دادگاه میرود اما کارگران را ضرب و شتم و
شکنجه و محبوس میکنند!
امید اسدبیگی با دیدن یکی از کارگران هفت تپه یعنی دمحم خنیفر در دادگاه قطعا حال خوبی نداشته
است! او در این تصویر در حال عرق ریختن از ترس است نه از شرم! و مخصوصا لحظه ای که
یک گاری پر از پرونده های سنگین او را به اتاق دادگاه وارد میکنند!
اما عرق اصلی را وقتی خواهند کرد که با اتحاد همه کارگران ،هفت تپه از وجودشان پاک شود و به
کارگران واگذار شود.
شماره 83

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم

خرداد 9311

13

بولتن ویژه دادگاه دزدان و اختالسگران هفت تپه! شماره 2

مسئولین قضایی کماکان به پنهان کردن
فساد و رشوه خواری مشغولند!
چه طور کارگری که هیچ گونه دسترسی به هیچ کدام از داده های اطالعاتی ندارد در مصاحبه ای در
مهرماه  ،89از این فساد و رشوه های کالن مسئولین خبر می دهد ولی مسئوالن قضایی هنوز با
قاطعیت این رشوه های گرفته شده را اعالم نمی کنند و چرا امثال استاندار و سایر مقامات فاسد رو
بازداشت نمی کنند؟!!
آقای رییسی خوب دقت کنید پای مسئوالن دیگر شهرستان و استان هم در میان است،دلیل این همه
حمایت ها بدون چشم داشت نبوده!! حداقل بعضیاشون تور ترکیه را با هزینه اسدبیگی رفتن! یا
آپارتمانی گرفتن! یا ماشین شاسی بلند زیر پا گذاشتن!
باالخره سفره ای پهن بوده و دوستان دور همی یه نون بیار کباب ببر ،دورهمی زدن!
ولی بابت این نون و کباب دور همی ،کارگران هفت تپه هزینه سنگینی دادند و بابت نون و کباب
خوردن مسئولین از اسدبیگی ،پرونده سازی های زیادی برای کارگران صورت گرفته و بنیان های
خانواده کارگران تخریب شده .این محاکمه در صورتی واقعی خواهد بود که سرویس دهندگان به
اسدبیگی در شهرستان و استان با هر پست و مقامی پای میز محاکمه بیایند.
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شریعتی ،استاندار خوزستان برای دریافت رشوه
های جدید در حال افتتاح پروژه های جدید است!!
استاندار بی شرف خوزستان امروز با پررویی کامل اومده دزفول و طرح افتتاح کرده! خیلی بی
شرفی شریعتی !خیلی پررویی دزد کثیف .توی ژاپن مسئولش نصف تو دزدی میکنه از خجالت
خودکشی می کنه! توی کره مسئول خطا می کنه نه دزدی! تا کمر خم میشه و از مردم عذرخواهی
می کنه و بعد استعفا میده! توی کره جنوبی رییس جمهورش به خاطر اینکه سفارش کمک به
دوستش رو به یک شرکت کرده بود ،سال ها حبس گرفت! در بقیه کشورها هم اگر مسئولی
کوچکترین خطایی بکند ،اولین کارش اینه که استعفا میده.
متاسفانه در کشور ما خیلی از مسئوالن آن قدر پوستشون کلفت هست که بعد از این همه دزدی و
تخلف و گرفتن رشوه ،مثل شریعتی در پاسخ خبرنگار میگن ماه پشت ابر نمی مونه! عجب!! مگه
هنوز ماه پشت ابرات قایم کردی که ما نمی دونیم؟! نکنه مثل بعضی سیارات جنابعالی چند ماه پشت
ابرات قایم کردی؟! تعارف نکن! اگر چیزی دیگه هست بگو! یه وقت خدای نکرده به استعفا فکر
نکنی!! وزیر کشور یه وقت بهت برخوره که استاندارت رشوه گرفته؟! کالهت رو باالتر بگذار!
شریعتی فاسد هر جا که رفته و هر پروژه ای که افتتاح کرده یک فساد و دزدی آنجا در جریان بوده
است .باید بررسی شود که در این پروژه ای اخیر که افتتاح کرده چقدر به حسابش واریز شده است.
در ضمن به مسئوالن یادآوری میکنیم که ما همچنان منتظر محاکمه شریعتی و بقیه باند حامی
اسدبیگی ها هستیم.

هشدار به مردم دزفول .مردم شریف دزفول در جریان باشید که شریعتی استاندار فاسد خوزستان به
دزفول آمده است و یک پروژه ای را افتتاح کرده است .پروژه ای که نامش با نام شریعتی بیاید یعنی
مصیبت و بدبختی .یعنی یک نقشه شومی برای دزفول کشیده شده است .نقشه دزدی ،اختالس،
ریاکاری و هر آن چیزی که بر ضد مردم و کارگران است و جیب های دزدان را پر میکند.
در ضمن میبینید که همین استاندار فاسد که در مورد شیوع کرونا همیشه مسئولیت را متوجه مردم
میکرد خودش بدون ماسک و بدون رعایت مسائل بهداشتی در این مراسم بوده است.
مردم شریف دزفول مراقب خودتان باشید که استاندار دزد و فاسد به دزفول آمده است...
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بیانیه شرم آور سیاسیون رشوه خوار در
خوزستان در حمایت از یک رشوه خوار دیگر!
دادگاه رسیدگی به پرونده غارتگران کارخانه نیشکر هفت تپه واسدبیگی ها مشخصا از همسر
استاندارخوزستان بابت دریافت ۰۵۲هزار دالر از طریق واسطه نام می برد و اسدبیگی که زندگی
کارکنان هفت تپه را به سیاهی کشاند از حمایت های شریعتی می گوید .در جسله بعدی هم معلوم
میشود دستور صدور مرحله مهمی از واریز ارز به حساب این اختالسگران با سفارش تلفنی
شریعتی استاندار بوده است.
شریعتی همه جا رسوا شده اما عده ای از همدستان او در تاریکی ایستاده و سعی میکنند تالشی
برای جمع آوری تیم اختالس و رشوه خود بکنند .عده ای نامه ای منتشر کرده و با نام به اصطالح
سیاسیون خوزستان بیانیه حمایت از شریعتی منتشرمی کنند .البته خجالت کشیده اند نامشان را زیر
نامه بنویسند! آیا این جماعت اسم ندارند؟ یا دارند و شرم دارند که دستشان در اختالس میلیارد
دالری رو شود؟

اطالعیه ریاکارانه و مشکوک دادستانی تهران
درباره شریعتی استاندار
دادسرای عمومی و انقالب تهران اطالعیه ای صادر کرده و گفته هنوز برای شریعتی پرونده ای
تشکیل نشده و درخواست کرده که کسانی که در دادگاه شرکت میکنند اخالق را رعایت کنند و
مطالبی که عنوان میشود را به بیرون درز ندهند!
شریعتی بسیار تالش کرده بود که دادگاه علنی نباشد بلکه ماجرای رشوه های صدهزاری دالری
اسدبیگی به او به بیرون درز نکند! اکنون تیم روحانی و وزرای فاسدش دست به کار شده اند و با
همدستی قوه قضائیه اطالعیه ای صادر شده که ریاکارانه است! در این اطالعیه فقط گفته شده که
برای شریعتی هنوز پرونده تشکیل نشده! خوب تشکیل بدهید! علت مماشات دستگاه قضائی و صدا
و سیما و ...با استاندار فاسد چیست؟
موضوع رشوه  022هزار دالری به زن استاندار توسط مقامات قضائی و در دادگاه مطرح شده و
حتی گفته شده که این خانم اعتراف هم کرده و همچنین گفته  02هزار دالر هم برای سفرهای
خارجی خانواده شریعتی توسط اسدبیگی های فاسد و اشغالگر پرداخت شده! اینها که گفته های
شبکه های معاند نیست! گفته های نماینده دادستان و در دادگاه است! چرا گفته های خودتان را هم
در عرض یک هفته مسکوت میگذارید؟ علت ساخت و پاخت و همدستی شماها با شریعتی چیست؟
ما خواهان تشکیل پرونده برای شریعتی این استاندار تسبیح به دست ،بی تربیت ،ضد کارگر ،ریاکار
و رشوه خوار هستیم.
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محاکمه شریعتی ،مطالبه کارگران هفت تپه است!
قدرت کدام بیشتر است؟
.۶تسبیح ،ذکر گفتن های بی وقت ،پارتی بازی ،ریا کاری ،رشوه
 .۰دادگاه ،قانون ،اعتراض همگانی
در یک ماه اخیر ،همزمان با علنی شدن هرچه بیشتر اختالس ها و دزدی های کارفرمای هفت تپه،
نقش استاندار خوزستان در حمایت از این کارفرمای اختالسگر روشن شده است .اگر تا یکی دو ماه
قبل ،تنها کارگران هفت تپه و مردم منطقه بودند که به استاندار خوزستان اعتراض میکردند اما
اکنون با قاطعیت میتوان گفت که به لطف رسانه های مردمی و غیر رسمی ،اکثریت مردم ایران از
خیانت های استاندار خوزستان آگاه شده اند .مسئوالن قضایی به خاطر تظاهر به برقراری عدالت هم
شده ،باید هر چه سریعتر شریعتی فاسد را محاکمه کنند .ما کارگران هفت تپه منتظر محاکمه شریعتی
فاسد هستیم!
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ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما!
این شعاری بود که در اعتصابات کارگران هفت تپه که در سال های  89و  89بارها تکرار شد و
برای آن هم دالیل بسیار خوبی داشتند.
صدا و سیمایی که به جای ملی به آن صدا وسیمای میلی بیشتر می خوره ،صدا و سیمایی که
زمانیکه اسماعیل بخشی و سایر کارگران رو نهادهای امنیتی دستگیر می کنند ،بدون برگزاری
دادگاه و بدون کیفر خواست و یا حتی تفهیم اتهام ،می برد و می دوزد و اسماعیل بخشی را در
دادگاه صحرایی خود محاکمه می کند و حکم تیرباران برای خودش صادر می کند!
مستند کذایی طراحی سوخته درست می کند و بخشی و سایرین را بدون مدرک به ترامپ و نتانیاهو
و داعش و مجاهدین وصل می کند!! آری این همان صدا و سیمای میلی است که صدای ظلم و فساد
است ،و برای این همه تهمت و افترا علی رغم شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ،به شکایت
آنها رسیدگی نشد!!
صدا و سیمای میلی و صدای رانت خواران و صدا وسیمای قدرتمندان است ،صدا و سیمایی که
آنطور مظلومانه اسماعیل بخشی را می کوبید؛ امشب در پربیننده ترین ساعت خود در شبکه  0به
استاندار فاسد خوزستان شریعتی ملعون آنتن زنده می دهد تا از عملکرد خود دفاع کند! البته بیچاره
آنقدر تو فضای مجازی مردم به خدمتش رسیدند که بریده بریده و با لکنت زبان حرف می زند و
رنگ بر رخسار نداشت.
سوال ما این است:
در پرونده هفت تپه ،به جز استاندار ،پای کدام مسئولین گردن کلفت تر وسط ماجراست که همه
مسئوالن و صدا و سیما این چنین دستپاچه شده اند و به تکاپو افتاده اند تا از استاندار فاسدشان
رفع اتهام کنند؟!صدا و سیمای ما ننگ این مملکت است ،و تمام مدیران فاسد آن نقش گسترده ای
در این ابر فساد اخیر اسدبیگی ها دارند.
آنها عمال به دستگاه تبلیغاتی اسدبیگی ها تبدیل شده بودند و آخرین برنامه تبلیغاتی آنها برای
اسدبیگی ها سه هفته قبل از برگزاری دادگاه آنها بوده است!بهرحال هماهنگی کامل دولتیها و صدا
و سیمای خائن و بعضی در قوه قضاییه مشهود است.
صدا و سیمای تزویر و ریا و دروغ و شارالتان بازی ،شریعتی رشوه خوار رو در برنامه زنده
آورده و به او تریبون داده و ادعا میکند که تریبون مردم است .ادعا میکنه فراجناحی است! در
حالی که مردم هیچ تریبونی ندارند .این صدا و سیما ،رسانه مردم نیست؛ رسانه زورگویان و
اختالسگران و دروغگویان و فاسدان و رشوه خوران است .ننگ بر صدا و سیما...
زنده باد هفت تپه -تا بیرون کردن بخش خصوصی فاسد مبارزه خواهیم کرد
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ارقام سرسام آور ،سرقت نجومی ،خشم های نجومی،
مطالبه ای ساده!‼
در جریان دادگاه امید اسدبیگی و رستمی و تنی چند از اختالسگران و اشغالگران هفت تپه که در
راس بخش خصوصی ای هستند که هفت تپه را با همدستی مسئولین دولتی به قیمت هیچ به چنگ
آورده و غارت کرده اند نکات جدیدی مشخص شد .فقط در یک پرونده ،این افراد با همدستی مقامات
دولتی حدود یک "میلیارد و پانصد میلیون دالر" ارز اختالس کرده و به جیب زده اند و خرج شرکت
نکرده اند .این ارز را با اعتبار هفت تپه گرفته و قاچاق کرده و به مصرف شخصی رسانده اند.
این باند بزرگ سرقت و غارت در سال  89با همدستی مسئولین به جای قیمت "ده هزار میلیارد"
تومان شرکتی که فقط  09هزار هکتار امالک کشاورزی مرغوب دارد را به قیمت فقط "هشت
میلیارد" تومان خریده اند که البته این را هم البته پرداخت نکرده اند .یعنی به یک هزارم قیمت
کارشناسی شرکت را به آنان واگذار کرده اند ‼
این باند غارت و اختالس و اشغالگری ،بعد از واگذاری سرزمین وسیع هفت تپه به آنها ،از اعتبار
هفت تپه سواستفاده کرده و تحت پوشش دروغین خرید تجهیزات ،ارز دولتی دریافت کرده و به
جیب زده اند .فقط در یک پرونده یک میلیارد و پانصد میلیون دالر ارز اختالس کرده اند .یعنی حدود
 0992برابر مبلغی که با آن شرکت را خریده اند ‼
دقت کنیم! میزان اختالسی که بخش خصوصی غارتگر هفت تپه ،با اعتبار همین هفت تپه و برای
مصارف شخصی انجام داده اند ارزشی برابر  0992برابر مبلغی است که برای خرید شرکت قرار
بوده پرداخت کنند‼
شرکت هفت تپه  09هزار هکتار امالک مرغوب کشاورزی با آب فراوان دارد .اینها به اندازه
 0992برابر این ارزش ،اختالس کرده اند یعنی میزان اختالس این باند بزرگ اختالس و غارت ،با
احتساب قیمتی که هفت تپه به آنها واگذار شده ،برابر با  63میلیون هکتار زمین زراعی حاصلخیز
آبی و با ارزش است‼
دقت کنیم! میزان اختالسی که این باند تبهکار با اعتبار هفت تپه کرده اند مقداری است که میتوانند
با آن  63میلیون هکتار زمین حاصلخیز خریداری کنند .یعنی میزان اختالس این باند ،معادل است با
مبلغی که بتوانند حدود سه برابر وسعت کل ایران ،زمین حاصلخیز کشاورزی با آب بخرند‼️
میزان اختالس اینها به اندازه ای است که بتوانند حدود  0.2برابر وسعت کشور پاکستان امالک
زراعی حاصلخیز بخرند! میزان اختالس اینها برابر با رقمی است که میتوانند دو برابر وسعت کشور
فرانسه زمین حاصلخیز با آب بخرند .برابر با بیش از کل وسعت کشور آلمان 2 ،برابر افغانستان،
هفت برابر وسعت کل کشور عراق 8 ،برابر سوریه 02 ،برابر کل وسعت عربستان آنهم نه صحرای
سوزان و خشک بلکه ده برابر عربستان اگر همه آن زمین حاصلخیز کشاورزی با آب باشد! 00
برابر مصر 02 ،برابر وسعت کشور مالزی 92 ،برابر ارمنستان 022 ،برابر لبنان‼
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اینها با قیمت هشت میلیارد تومان  09هزار هکتار زمین حاصلخیز خوزستان را خریده اند ( هر 6
هزار هکتار فقط یک میلیارد تومان) و با اعتبار آن حدود یک و نیم میلیارد دالر اختالس کرده اند.
با این مبلغ اختالس شده میشود برابر  222برابر وسعت کشور امارات زمین حاصلخیز زراعی
خرید -به قیمتی که دولت ایران هفت تپه را به آنها واگذار کرده است! این مبلغ اختالس برابر با
پولی است که اینها میتواند با آن سرزمین حاصلخیز کشاورزی با آب با وسعت  822برابر کشور
عمان خریداری کنند 0222 .برابر وسعت قطر 0620 ،برابر وسعت کشور کویت و  29هزار برابر
وسعت کشور سنگاپور‼
قابل ذکر است که وسعت امالک هفت تپه  92برابر وسعت کشور سنگاپور است و بیش از یک و نیم
برابر کویت و وسیع تر از کشور قطر است‼
مبلغ اختالس شده این باند غارتگر و فقط در یک پرونده برابر است با دستمزد  32سال کارگران
هفت تپه .اگر هر کارگر فقط سه میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد و  2هزار کارگر حقوق بگیرند!
معادل دستمزد  32سال کارگران هفت تپه .یعنی برابر با دستمزد چند نسل از مردم یک منطقه
اختالس کرده اند! در حالی که شرکت را به قیمت فقط دو هفته دستمزد ما خریداری کرده اند‼
این اعدام و ارقام نجومی و سرسام آور تازه مربوط به یکی از پرونده های اختالس این باند بزرگ
غارت و اشغالگری است .اینها با همدستی مسئولین موفق به اشغال هفت تپه به قیمت هیچ شده اند
و برابر با  0992برابر همان قیمت هم با اعتبار هفت تپه اختالس کرده اند‼
خشم کارگران هفت تپه و مردم خوزستان طی این سال ها به آتشفشانی بزرگ بدل شده است .اما
البته خواسته ما در مقابل این اعداد سرسام آور یک مطالبه بسیار ساده و به حق است ،یک مطالبه
به حق و بسیار ساده  :محاکمه علنی و مجارات تمام این غارتگران و همدستان دولتی شان،
بازگشت مبالغ اختالس شده به شرکت و واگذاری شرکت به شرکت تعاونی کارگری.

کارگران بیکار شده بخش تعمیرات «مجتمع کشت و صنعت هفت تپه» خواستار بازگشت
به کار خود ازسوی کارفرما شدند!
کارگران بیکار شده بخش تعمیرات مجتمع کشت وصنعت هفت تپه صبح امروز شنبه  ۶۱خرداد با تجمع مقبل دفتر
مدیریت خواستار بازگشت به کار سابق خود شدند.
به گفته این کارگران ،قرارداد شغلی همه آنها که تعدادشان به حدود  ۱۲نفر میرسد ،از صبح روز شنبه چهارم
خرداد با سوابق  ۰تا سه سال همزمان با فصل بهربرداری ،فسخ شده است.
کارگران میگویند :کار هر یک از ما به عنوان یک کارگر ماهر فنی ،جوشکار و تعمیرکار از آن جهت حائز
اهمیت است که واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه به کار و تخصص ما کارگران فنی برای انجام تعمیر
ماشینآالت و تجهیزات کارخانه نیازمند است.
یکی از کارگران این واحد صنعتی وکشاورزی با بیان اینکه در بین کارگران بیکار شده ،چندین کارگر با
تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز وجود دارند ،در توضیح این ماجرا گفت :همکارانی که بیکار شدهاند
چون بین  ۰تا  ۹سال سابقه کار مستمر دارند و طبق قانون کاردر کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ،در
صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد کار آنها دائمی تلقی شده وکارفرما حق اخراج آنها را ندارد.
او در ادامه درباره وضعیت همکارانش بعد از اخراج از کار میگوید :این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط
سنی هیچ کاری برای همکارانم پیدا نشود و با ادامه این وضعیت نتوانیم برای مدت زیادی با این شرایط زندگی کنیم.
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سوال از دادستانی تهران:
دادستان تهران در یک اطالعیه شتابزده گفته است که وارد کردن اتهامات به استاندار خوزستان فاقد وجاهت قانونی
و غیر موجه است چون هنوز برای شریعتی پرونده باز نکرده اند و احتماال یعنی ممکن است در آینده باز کنند!! و
گفته است که در جریان رسیدگی به پرونده اسدبیگی بعضی از افراد بعضی مطالب را ذکر کرده و زمانی قابلیت
استناد دارد که سیر قضایی خودرا طی کند!!! عجب!! خوب چرا طی نمیکند؟
سوال ما از دادستانی این است که کدام بعضی افراد این ادعاها را درباره شریعتی و رشوه گرفتنش اعالم کرد اند؟
اون بعضی افراد نبوده و نماینده دادستان یعنی خودتون بوده!! اگر عد ای زد و بنده کرده شما را تحت فشار قرا داده
اند که زورشان حسابی میرسد ماجرایی دیگر است اما چرا به شعور کارگران و مردم توهین می کنید؟!
اسم استاندار بی تربیت و ذکرگو و رشوه خوار توسط نماینده شما اومده و هم زن استاندار و هم اسدبیگی قبول
کردند که خرج هال و هول استاندار با عیالشون تو فرنگ رو اسدبیگی داده! و هم نماینده جنابعالی هم اعالم کرده که
بوسیله شخصی به نام میرزایی  022هزار دالر از طرف آقای اسدبیگی به استاندار پرداخت شده!! بعد جناب
دادستان !! ...دیگه منتظر چی هستید؟! مگه تو مدعی العموم نیستی؟!دزد حاضر ،بز هم حاضر!! چرا براش پرونده
درست نمی کنی؟! یا میخوای بگی خانم شریعتمداری پول دستی از اسدبیگی قرض کرده و موردی نداره؟! میدانید که
اسم این کارها میشه :ساخت و پاخت شما هم فقط ادای مبارزه با فساد رو درمیارید!

سوال واضح  :چرا شریعتی استاندار بازداشت نشده ؟

دادگاه ،زدوبند ،پنهانکاری ... ،؟؟؟
دادگاهای شما برای متهمان با عناوین ساختگی را دیدیم دادگاه اسد بیگ مفسد را هم دیدیم ،توجه داشته باشید شما
از نظر ما شما هم اکنون هم درحال یک بازی و در زدوبندی مخفیانه با دولت بدنبال ان هستید بخشی از سهامداران
را همچنان بر روی صحنه نگه دارید اما توجه داشته باشید در هفت تپه نبض اعتصاب در جریان است و هرگاه
بدانیم از ما سواستفاده شده یا حقی از ما ضایع شده فریاد خواهیم زد و مسبب ان اوضاع را رسوا میکنیم ،دادگاهی
شدن اسدبیگی نتیجه تالش کارگران هفت تپه بوده نه چیز دیگری.
ما میدانیم پشت اسدبیگی به روحانی گرم است و عمده رشوه بگیرانش از جناح اصالح طلب بوده ،اما این به ان
معنی نیست که اصولگراها رشوه نگرفته اند ،سید راضی نوری نماینده شوش رشوه گرفته سینه چاک  ......وووو
بسیار اسامی دیگر که اگر در پرونده راهزنهای هفت تپه مطرح نشد ما آنها را منتشر میکنیم ،شما ادعا کردید دادگاه
را علنی برگزار میکنید اما خبری نشده این نمایش را تمام کنید و دادگاه را علنی برگزار کنید ملتفتی علنی یعنی
خبرنگاران ازاد ومردم در جلسه حضور داشته باشند و فیلم های دادگاه در دسترس عموم مردم و خبرنگاران باشد نه
اینکه چند رسانه حامی سینه چاک شما را اجازه ورود دهید و انتظار داشته باشید ما فکر کنیم دادگاه علنی است،
بنظر ما حاال که متهمان میبینند راه برگشتی نیست حتما افشاگری های تکان دهنده ای میکنند نکند شما هم از آن
افشاگری ها میترسید.
اسدبیگی با توجه به شواهد و قرائن و شناختی که از پرونده های اینطوری داریم انتهای کار تو در این دادگاه مرگ
است و تو میشوی سلطان دالرهرچند تو نسبت به دزدای بزرگترت حکم دله دزد داری تجربه نشان داده دزد کوچک
تر قربانی دزد بزرگتر میشود و هم اکنون دوره تو نیز به پایان رسیده،اخر عمرت چهار تا حرف بزن رسواشون کن،
تو و خانواده ات به انتهای جاده رسیده اید پس حرف بزن ،به هرکس که رشوه دادی علنی اعالم کن تحقیقاتشم
بسپار به روزنامه نگاران مستقل،خبرنگاران مستقل ورسانه های مستقل و مردمی ،این همه ضرر زدی به مملکت،
ی کوچولو به وطنت خدمت کن.
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فاجعه! مبلغ اختالس در هفت تپه برابر است با
بیست و نه تریلیون و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان!!
اختالسی برابر با  32سال دستمزد  2هزار کارگر! اختالسی برابر با  0992برابر قیمتی که شرکت را با آن قیمت
خرید اند! اختالسی تاریخی که با اعتبار هفت تپه انجام شده اما پولش برای سود شخصی و واردات شکر و به زمین
زدن صنعت شکر و سودهای شخصی مصرف شده!
چطور ممکن است این رقم نجومی اختالس بدون همدستی مسئوالن رده باال اتفاق بیفتد؟ در همان زمان که کارگران
هفت تپه در اعتراض و اعتصاب بودند ،اختالسگران در حال عیش و نوش بودند و مسئوالن هم با جدیدت تمام
مشغول پرونده سازی برای ما کارگران بودند!! تمامی حامیان اختالسگران باید محاکمه شوند!

فتنه جدید :
با سالم دیده شده حاال که وضعیت اسدبیگی ها خراب شده یک عده میخوان کمک کنن .آقای سید (...نام محفوظ) از
روستای عین در حال رایزنی با شیوخ و ریش سفیدان و بزرگان روستا و جمع آوری تومار و امضا است .که در
طومارشون میخوان به دروغ به تهران اعالم کنن که بخش این بخش خصوصی خائن و اسدبیگی اشغالگر باعث
ایجاد اشتغال و رونق تولید با احداث و راه اندازی و شروع به تولید کارخانه های صنایع جانبی نیشکر از قبیل
کارخانه رب گوجه و ذغال و الکل سازی و خوراک دام و  ...که همش دروغه! برابر با  32سال دستمزد کارگران
هفت تپه اختالس کردن .برخی عوامل و جاسوس ها میخوان برای خنثی کردن روند دادگاه اسدبیگی در نوشت های
فرمایشی اینطور بگن که اسدبیگی باعث ایحاد امنیت اشتغال در منطقه و توسعه روستاهای اطراف و خدمات رسانی
به منطقه شده! چه دروغ های شرم آوری .مردم غیور ،آگاه و باشرف منطقه اعم از عرب و لر و بختیاری و ...
هشیار تر از این هستند که به مزدوران اشغالگر کمک کنند .دست از فتنه بردارید و گرنه مردم با شما برخورد
خواهند کرد.

همکاران عزیز! مردم هشیار و آگاه منطقه!
لطفا این پیام را برای دوستان و آشنایان خود بفرستید و جلوی عوامل و جاسوسان اختالسگران را بگیرید و اقدامات
آنها را خنثی کنید .روز شنبه دادگاه اختالسگران است و برخی میخواهند با فریب دادن مردم و جمع آوری امضا
برای خاندان اشغالگر اسدبیگی-رستمی جلوی روند دادگاه و صدور حکم را بگیرند .هفت تپه باید به مالکیت کارگران
و مردم منطقه دربیاید .اتحاد اتحاد

کانال نفرت پراکنی کارفرما،
در راستای آخرین تالش های مذبوحانه اش در جهت فریب افکار عمومی ،عکسی از چند کیلو گوجه فرنگی گذاشته
و نوشته برداشته محصول گوجه فرنگی .انگار که مشغول آماده کردن مواد اولیه برای کارخانه فرضی رب گوجه
فرنگی هستند!!! عوامل کارفرما از بس در مورد این کارخانه فرضی گوجه فرنگی دروغ گفتند که خودشان هم
باورشان شده است .فکر میکنند کارگر هفت تپه گول این دروغ ها را میخورد .ای جناب ادمین کانال بوق کارفرما!
اسدبیگی با آن همه حامیان رده باال نتوانست از عدالت کارگران فرار کند .تو که تکلیفت روشن است .دست از این
کارها بردار تا دیر نشده...
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آیا سپاه با اختالسگران در حال همکاری است؟
بسیج روستای عین در حال کمک به اختالسگران است و برای کمک به آنها در حال جمع آوری امضا است .امروز بر کسی پوشیده نیست
که اسدبیگی-رستمی رکورد اختالس ارزی در مملکت را زده اند و کسانی که از آنها دفاع میکنند قطعا همدست آنها هستند .بسیج روستایی
و شهری زیر مسئولیت سپاه است .سوال از ایمانی فرمانده سپاه این است که آیا دستور سازمانی و نظامی برای حمایت از اسدبیگی توسط
سپاه به پایگاه های بسیج صادر شده؟ اگر آری چرا و اگر نه  :آیا بسیجی ها به طور خودکار دارند از این سارقان و دزدان دفاع میکنند؟

واقعا عجب صحنه هایی می بینیم.

هشدار درباره خبرنگاران جاسوس:
چهار خبرنگار-جاسوس در حال فیلم برداری در شرکت به نفع اسدبیگی ها هستند .چند روزه وارد شرکت شدن .همکاران! هر جا اینها رو
دیدید عکسشون رو بگیرید و کارت ازشون بخواید و اسمشون رو معلوم کنید .اینها در پوشش دانشجو و شبکه خبر و صدا و سیما صد تا
پوشش دروغی دیگه اومدن ولی با سفارش اسدبیگی برای ماست مالی کردن پرونده شون .با اینها باید برخورد کرد .اجازه ندید اینها راحت
بچرخن و دل و دروغ سر هم کنن .لطفا مدیران و سرپرستان و  ...غیرت به خرج بدید با همکاران همراهی کنید به این جاسوس ها اجازه
ندید .در این موقعیت حساس که با فشار اعتصابات ما مجبور شدن این داعشی های اختالسگر رو محاکمه کنن االن مسئولین همدستشون
ریختن وسط کمک کنن .نام و کارت این جاسوس خبرنگار ها رو بگیرید و اعالم کنید تا افشا بشن.
دمحم جمیلی؟ چی بگیم به تو ؟ با اینها همراهی میکنی و راهنمایی میکنی؟
به مدیران مزدور اسدبیگی-رستمی این اختالسگران اشغالگر هشدار میدیم اگر تا چند ساعت دیگه این تیم جاسوسی از هفت تپه بیرون نره
شب در مهمانسرا به روش الزم ازشون پذیرایی خواهد شد! هشدار داده باشیم...این تیم جاسوسی دوربین به دست رو از شرکت بیرون کنید.

همکاران به هوش باشید!

چرا مسئوالن از اختالسگران و دزدان حمایت میکنند؟
مردم شریف خوزستان و ایران! مسئوالن در سال دولت و ملت ،شرکت نیشکر هفت تپه نگین خوزستان را به بخش خصولتی
واگذار کردند و در سال به اصطالح اقتصاد مقاومتی ،با حمایت برخی از همین مسئوالن ،کارفرمای هفت تپه اموال شرکت را به
تاراج برده و در سال اقتصاد مقاومتی ،با وجود پول های هنگفت در چنگ این مافیا ،ما کارگران هفت تپه چندین ماه حقوق
نگرفتیم و خیلی مسالمت آمیز به کف خیابان آمدیم .اما جوابمان تهدید ،زندان و اعتراف اجباری به کار نکرده بود .از ریز و
درشت مقامات دولتی تا امنیتی اطالعاتی در سرکوب اعتراض قانونی ما نقش داشتند.
در سال به اصطالح حمایت از تولید ایرانی با پیشبرد اهداف کاشت کلزا ،انگور چغندر و پروژه های دیگر زمینه ساز نابودی
گسترده کشاورزی شهرستان شوش و نابودی کارخانه قند و زمینه فساد گسترده و اجرای نقشه های دولت را اجرا کردند و در
سال رونق تولید نوید برداشت چشمگیر شکر را میدادند .اما با دسیسه و در همکاری مسقیم شورای تامین شوش و استان و
دستگاه اطالعاتی در تهران ،با اجرای نمایشی  ۰۲نفر را اخراج و در آخر با تمام اعتراضات به حق ما در اقدامی غیر قانونی
 ۰تن از نمایندگان ما را اخراج کردند و در سال رونق تولید هیچ کار مفیدی در راستای جبران خسارت به هفت تپه و کارگران
هفت تپه نکردند .اما با فشار و اتحاد بی همتای همکاران ،اسماعیل بخشی به صورت موقت از زندان آزاد شد.
در سال جهش تولید جهش ،در اختالس از میلیارد به تیلیارد را دیدیم .در این سال با فشار کارگران هفت تپه و فعالین کشوری و
حمایت عموم مردم ،شاهد لغو احکام اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر و آقای نجاتی و حامیان کارگران هفت تپه بودیم .شاهد دادگاه
غیر علنی و زبان درازی اسد بیگی بودیم .شاهد گرانی پراید و برنج و غیره بودیم .و در حال حاضر ،اقدام های افراد زالو
صفت و عوامل کارفرما را میبینیم که عوامل کارفرما فعالتر شده و به دنبال امضای طوماری با عناوین دروغین به جهت حمایت
از اسد بیگی هستند و خوشبختانه با عدم استقبال مردم فهیم منطقه روبرو شده اند .اما در ادامه اینطو ک در خبرها میخوانیم و
هنوز تایید یا رد نشده افراد نظامی از سپاه و بسیج وارد عرصه شده اند .آقایان وظیفه اصلی شما چیست؟؟؟ آیا حمایت از
دزدی و اختالس از وظایف شماست؟؟؟!!!
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هشدار درباره فتنه خبری مسعود کثیر!
هفت تپه تعطیل نخواهد شد!
بلکه به خود ما واگذار خواهد شد!
مسعود کثیر این نوکر جیره خوار اسدبیگی ها در آستانه دادگاه اختالسگران و در راستای موج روانی که برای
حمایت از او میخواهند درست کنن دست به شایعه سازی زده است .او به دروغ اعالم میکند که قرار است شرکت
برای چند ماه تعطیل شود .البته این رذل بیشرف چون میداند از نظر قانونی این کار نشدنی است ادامه میدهد البته
بعد از چند ماه حقوق های نداده شده یکجا پرداخت خواهد شد .اما هدف اصلی او این است که بگوید چند ما حقوق
به تاخیر میافتد .تا به این نتیجه برسد که بودن داعشی های اشغالگر خوب است.
خبر رسیده که اسدبیگی و رستمی محکوم به اعدام و در صورت بازگرداندن اختالس ها به هفت تپه حکمشان ممکن
است به حبس ابد تبدیل شود .اختالس های انجام شده برابر با  32سال دستمزد کارگران هفت تپه است .یعنی با
بازگشت این ثروت ها کل منطقه آباد خواهد شد .میشود شرکت را از اول و دوباره ساخت.
مسعود کثیر که میبیند اربابش در تله افتاده میخواهد از مشکل اقتصادی و نداری ما سو استفاده کند و مثال اینطور
تلقین کند که قرار است چند ماه حقوق نگیریم تا صاحب جدید شرکت بیاید .این جاسوس خائن برای اینکه میداند کار
اسدبیگی ها تمام شده ازحاال شروع کرده به دم تکان دادن برای سپاه و خودش برای خودش سپاه را مالک بعدی
نشان میدهد .اما چون میداند قرار است شرکت به کارگران واگذار شود نام شرکت تعاونی را هم می آورد که بعدا
بگوید من هم این را گفته بودم!
همکاران! هدف مسعود بی شرف از این پیام ها ایجاد نگرانی بین ما برای این است که فکر کنیم شاید بهتر است این
اشغالگران را نگه داریم .بعد طومار درست کنند و برای اسدبیگی ها وقت بخرند .در حالی که پایان کار اسدبیگی
است و شرکت به کارگران واگذار خواهد شد و سهم هر کارگر دست کم چهار هکتار زمین خواهد شد که در قالب
سهام در شرکت تعاونی قرار است واگذار شود .ببینید این مسعود کثیر چقدر بیشرف است.
️اسدبیگی ها رفتنی اند و در بهترین حالت حبس ابد خواهند گرفت
️حقوقی عقب نخواهند ماند
️اختالس ها یعنی دست کم یک و نیم میلیارد دالر به خود ما بازگردانده میشود
️شرکت به شرکت تعاونی خودمان واگذار میشود و خودمان صاحب شرکت خواهیم شد
پس همگی دسته جمعی یک تف بزرگ برای مسعود کثیر پرتاب کنیم!
فردا دادگاه ارباب اوست .مسعود کثیر و موسوی روابط عمومی جعبه سیاه اختالس ها و رشوه های کالن به
مسئولین شوش و خوزستان هستند و باید مورد محاکمه قرار بگیرند.
زنده باد هفت تپه متحد -اشغالگران در حال نابود شدن اند
هفت تپه از آن ماست  -ننگ بر خائنان و جاسوسان
زنده باد کارگر -زنده باد اتحاد -زنده باد هفت تپه
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نام یکی دیگر از اختالسگران! همدستی مدیر عامل سابق
در اختالس های کارفرمای اشغالگر هفت تپه.
یکی از کسانیکه نقش اساسی در فساد اسدبیگی ها داشته و اسمش از قلم افتاده است ،فرشید مومن غریب مدیر عامل سابق
کارخانه است که وی بعنوان مدیر کارخانه در فساد ارزی  ۱۲۲میلیون دالری که بعنوان خط تولید شکر که قرار بر واردات آن
از ایتالیا بوده است ،همراه با این مفاسد به این کشور سفر کرده و آن آهن پاره هایی به جای  ۱۲۲میلیون دالر ارز تایید شدند،
توسط وی تایید شده است .زیرا وی یکی از مدیران سابق دولتی بوده و زمانی مدیر عامل شرکت هفت تپه در زمان دولتی بوده
است و ارتباطات گسترده ای درمیان دولتی ها داشته است و ازین ارتباط در جهت این مفسده استفاده کرده است.
فرشید مومن غریب در زمانی که مدیر عامل شرکت در زمانی دولتی بودن بود ،یک فساد چند میلیاردی در پرونده خود دارد که
متاسفانه تا کنون محاکمه نشده است .وی با سو استفاده از باندی که برای خود درست کرده بود تحرکاتی به نفع کارفرما راه
اندازی می کرد و بین مزدوران و حلقه دور خود به جهت حمایت ازخود پول های گسترده ای تقسیم می کرد .یکی از کسانی بود
که کامال در خدمت خانواده اسدبیگی بود و تا آخرین لحظه خوش خدمتی می کرد .ظاهرا این آقا دوباره بوی کباب به دماغش
کرده و فیلش یادهندوستان کرده است!
از قوه قضاییه خواهانیم با توجه به نقش وی در اختالس در زمان مدیریت دولتی و همچنین به جرم همدستی در اختالل ارزی
با اسدبیگی ها محاکمه شود .ضمنا به وی هشدار می دهیم در صورتیکه پای خود را درشرکت هفت تپه بگذارد،در ازای آن همه
خیانت ،با مشت آهنین کارگران مواجه خواهد شد.

جمعی از فعالین کارگری مستقل هفت تپه

خاطره ای از مومن غریب
سالم ،میخواستم ،یک خاطره ای از مومن غریب بگم تقریبا سال اخر مومن غریب در یکی از اعتصابها که نسبت به عدم
پرداخت حقوق بود و مومن غریب اومده بود که کارگرارو گول بزنه و برای هرچه دیرتر پرداخت شدن حقوق برای اسد بیگی
ها زمان بخره اگر اشتباه نکنم یکی از کارگرای خوراک دام به اسم ساالر بیژن پور یا ساالر بیژنی خیلی محکم تو روش ایستاد
و گفت مگر ما چقدر حقوق میگیریم که شما هم اینقدر دیر پرداختش میکنین؟ خالصه گیر داده بود به مومن غریب .به مومن
غریب گفت تو حقوقت نجومی و رقم باالس ما کارگرا در حد بخور نمیر حقوق میگیریم و ی هو بهش گفت اصال اگر راست
میگی بگو ببینم چقدر حقوق میگیری؟ حدود ده دقیقه بهش گفت بگو ببینم چقدر حقوق میگیری؟ مومن غریب رنگ عوض
میکرد از جواب سوال طفره میرفت .خالصه گذشت و گذشت تا اینکه شنیدم اون کارگر شجاع بدون دلیل از کارش اخراج شد و
شک ندارم که کار مومن غریب بوده.
طبق خبرایی که من از اون کارگر محترم دارم به اداره کار شکایت کرد و اداره کار هم که همدست اونا بود رای به بازگشت به
کارش نداده و متاسفانه فکر کنم تا همین االن هم بیکار باشه.
خدا لعنتت کنه مومن غریب فاسد،اه کارگرا میگردت،از فعالین مستقل میخوام پیگیر اون کارگر شجاع که مسبب اخراجش مومن
غریب بود بشن و اگر بیکاره اگر راهی داره برگرده به شرکت.
پای وزیر کشاورزی ،معاون وزیر کشاورزی ،روسای بانک کشاورزی ،استاندار رشوه خوار خوزستان بار دیگر ،معاون فنی
استاندار خوزستان و یک گله دیگر از مسئولین روشوه خوار در دزدی ها و اختالس های باند مخوف اسدبیگی-رستمی به میان
آمد .اینها برخی اسامی است که در دادگاه امروز مطرح شده است!
حاال دیدید که کارگران هفت تپه درست میگفتند؟ بیایید برای دستگاه قضا و عدالت کارگران هفت تپه را ببرید تا عدالت را در
جهان جاری کنیم! ما خود عدالتیم! سراغ مرتضی بهمنی پلیس امنیت شوش هم بروید؛ سامر تمیمی و فرماندار شوش! ارسالن
غمگین که خودش را برای اسدبیگی ها جر داد! ما آمار دقیق داریم .با این فاسدها هم برخورد کنید!
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یاردمحمی مفت خور!
باند بزرگ دزدهای اسدبیگی و رستمی و اشغالگرانی که پشتشون به دولت و مسئولین بود رو داریم بیرون میندازیم
فکر کردی االن برای تو و امثال تو جا باز میشه؟ احمق! نصف مقامات مملکت با این دزدها همراه بودند اما ما
بیرونشون میکنیم ! حاال فکر کردی میاییم تو رو راه بدیم تو شرکت؟ بوی کباب شنیدی اما خر داغ میکنن! وجدانا
میکنیمت تو گونی میبریم میندازیمت دم سید عباس که دعا و روضه بخونی برای مردم! برو گم شو کثافت مفت خور!
دیگه نبینیم اسم هفت تپه رو بیاری! کارگران هفت تپه دو انتخاب بیشتر ندارن  :یک شرکت دولتی بشه اما زیر نظر
کارگران و یا شرکت تعاونی که خود کارگران سهامدارش باشن .نه مفت خورایی مثل تو دزد و دغل! گم شو سریعا.
کال اسم هفت تپه رو هم نیار!
همکاران! بحث شرکت تعاونی ربطی به سرمایه گذار جدید ندارد و کل شرکت و اموالش به کارگران هفت تپه واگذار
خواهد شد!
جمعی از کارگران از بخش های مختلف

سندیکایی های گذشته ،کاسه لیسان دیروز،
نان به نرخ روز خوران امروز!
چند روز پیش رضا رخشان بیشرف ،نوکر رستمی و جاسوس دوجانبه ،متنی در پیجش با سه نفر و نصفی نفر
بازدید کننده منتشر نمود! مبنی بر اینکه مسئوالن اجازه بدهند که فریدون نیکوفرد از سوی فالن سازمان کارگری به
عنوان یک کارگر هفت تپه در دادگاه بزرگترین مفسده مالی کشور شرکت کند!
کثافت های متقلب و دغلکار! رخشان و نیکفرد :گربه نره و روباه مکار! ای بی آبروها!
اون سازمان کارگری که شما باش مکاتبه داشتید اینهمه بی خبره که نمیدونه شما جزو عوامل کارفرما و همدست
نیروهای امنیتی هستید؟ فکر کردی کارگر هفت تپه یادش رفته که تا دیروز ،تا همین دیروز زیر علم همین مفسدان
سینه می زدید؟!!
کانال دروغ پراکنی رضا رخشان با اون همه حمایت های گسترده و دادن نشاط و امید ،از امید اسدبیگ و رستمی ها
به کارگران هنوز یادمان نرفته است!
فریدون نیکوفرد! هنوز فیلم تو و نوچت احمد رضا پور درب بیمارستان گنجویان دزفول در کنار مهرداد رستمی(
کارفرمای اختالسگر که در حالی گذراندن دادگاه فساد و اختالس است) و یارانش و جمالتی که شما درباره طریقه
رفتار با کارگران اعتصاب کننده به کار بردید ،از یاد ما نرفته است! تو به کارفرما میگفتی باید این کارگران رو
سرکوب کرد و اخراج کرد! باید اعتصابی ها رو اخراج کرد و نباید با کارگران مماشات کنید! یادت رفته؟ بهتر است
که با هم مرور کنیم!
فریدون :دیگه نباید با کارگران مصالحه کرد! بهترین راه اخراج کردنه! وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشه!
زمانیکه برای کارگران هفت تپه و نمایندگانشون اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر و علی نجاتی پرونده سازی شد ،کجا
بودی؟! یادتونه چقدر علیه اسماعیل و خنیفر و نجاتی مطلب منتشر کردید و بهشون فحاشی کردید و تخریب کردید؟
یادتونه هر بار اعتصاب میشد کارگران رو تمسخر و تحقیر میکردید؟ شما در این همه سال کجا بودید؟ تو بغل
رستمی!!

شماره 83

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم

خرداد 9311

26

بولتن ویژه دادگاه دزدان و اختالسگران هفت تپه! شماره 2
حاال می خوای برای محاکمشون بری دادگاه!! خب نیازی به گرفتن مجوز از فالن سازمان و نهاد نیست! هر کس
میتونه بره تو دادگاه شرکت کنه! اون سازمان کارگری رو هم گول زدید؟ گفتید نمیذارن بریم دادگاه؟ دادگاه رفتن که
آزاده .هر کسی میتونه بره! ای کالهبردارهای متقلب! با مبارزه کارگر هفت تپه این فاسدان رو پای میز محاکمه
کشوندن و شما که همکارشون بودید میخواید بیایید از محصول مبارزه کارگران هفت تپه تبلیغات برای خودتون جور
کنید؟ شما که با همین دزدها همدست بودید؟ چقدر شما بیشرفید!
ثانیا اگر قرار بر شرکت کردن در دادگاه به عنوان نماینده کارگر باشه باشه ،امثال بخشی و خنیفر و سایرین که
چندین ساله با این مفسدان جنگیدند و هزینه دادند باید شرکت کنند نه امثال شما ها!! نکنه به عنوان شاهد و مدافع
اسدبیگی و رستمی قراره در دادگاه شرکت کنید؟
بعد شما خجالت نمی کشید تو دادگاه دوستانتون( اسدبیگ و رستمی) شرکت می کنید؟! حق دارن دوستانتون
(اسدبیگی و رستمی)بهتون بگن بی شرفا شما اینجا چی می خواید؟! برای هرکی بدبوده ،برای شما که خوب چرب و
چیلی کردیم!!
فریدون نیکوفرد کور چشمی و کور شعوری و معرفتی! و رضا رخشان جاسوس دوجانبه صادقیان در اطالعات و
بهمنی در پلیس امنیت ای فعال امنیتی ،برای ما سوال است که اگر شما فعال و نماینده کارگری هستید ،چگونه تو
این  9سال اعتصاب و بیش از  022پرونده که برای کارگران تشکیل شده است ،اصال اسمی از شما تو این پرونده
ها نیست!! بلکه برعکس در حمایت از کارفرما و ضدیت با کارگران و فعاالن هر کاری تونستید کردید!
یک پیشنهاد بهتون می کنم ،به سازمان آی.یو.اف نامه بزنید در جوابشون ،که فریدون نیکوفرد را با توجه به بی
آبرویی در بین جامعه کارگری هفت تپه و کشور ،ازین ماموریت سنگین و طاقت فرسا و خطرناک!!! معاف نمایید و
شخص دیگری را جایگزین ما معرفی نمایید! پس این بساط خیمه شب بازی رو جمع کنید و اگر اندک آبرویی دارید؛
بهتره خفه خون بگیرید و از خجالت سر در گریبان کنید.
جمعی از کارگران و فعاالن کارگری هفت تپه در بخشهای مختلف

تمامی حامیان اختالسگران باید محاکمه شوند .آقای جعفری شما که با کوچکترین حرکت کارگران مستقل برخورد
آهنین میکنید چرا االن جلوی خواهر زاده خودتان را نمیگیرید؟ چون االن هوشیاری کارگران به ضررتان است؟؟
چون اسدبیگی در حال غرق شدن است و شما را هم با خود غرق میکند؟
حاال که اینجوری شد ما به کوری چشم اسدبیگی و حامیانش در شهرستان ،به هیچ عنوان بهانه به شما نمیدهیم تا
اسدبیگی را نجات دهید .هم اختالسگران هفت تپه و هم تمامی حامیان آنها ،مجازات خواهند شد.
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جزئیات جدید پرونده اختالس در هفت تپه
چهارمین جلسه دادگاه پرونده  ۰۹متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت تپه ،روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی
مقام برگزار شد .در جلسات قبلی امید اسدبیگی ،متهم ردیف اول و مجتبی کحال زاده تفهیم اتهام شدند و به ارائه
دفاعیات خود پرداختند و در جلسه چهارم نیز مسعود جاللیان دفاعیات خود را که در جلسه سوم نیمه تمام مانده بود،
به پایان رساند و علی اکبر فهیمی نیز در جایگاه متهم قرار گرفت و سخنانی در راستای دفاع از خود ابراز کرد.
به گزارش میزان ،جاللیان و فهیمی هر دو از کارکنان بانک کشاورزی در زمان وقوع جرم بوده و اکنون به اتهام
مشارکت در اخالل ارزی از طریق معامالت غیرمجاز شبکه ای و سازمان یافته در محضر دادگاه مورد بررسی اتهام
وارده هستند.
در جلسه چهارم دادگاه نماینده بانک کشاورزی هم در جایگاه قرار گرفت و از بدهی  ۰۱۳میلیون یورویی متهمان
کحال زاده و اسدبیگی به بانک کشاورزی خبر داد .جاللیان و فهیمی در این جلسه از دادگاه یک حرف مشترک را
تکرار می کردند :اینکه به عنوان کارکن بانک از باال دستور گرفته و صرفا دستورات را برای پرداخت تسهیالت به
اسدبیگی و کحال زاده و شرکت معتمد پارسه برای واردات خط تولید شکر اجرا کرده اند.
جاللیان در دفاعیات خود از مرتضی شهیدزاده ،مدیرعامل وقت بانک کشاورزی ،گالیه کرد که اکنون او را تنها
گذاشته و مسئولیتی نمی پذیرد و گفت« :مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیر عامل بایستم»؛ و
فهیمی نیز از فشارها برای پرداخت تسهیالت به اسدبیگی و کحال زاده صحبت کرد .او توضیح داد« :از پشت پرده
خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار ،اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات
مربوط به تسهیالت ارزی به این افراد اجرائی شود» .همچنین در این جلسه از رشوه  ۵۲هزاردالری اسدبیگی به
حراست بانک کشاورزی صحبت شد و فهیمی به عنوان رئیس وقت شعب تهران توضیح داد« :ایشان (اسدبیگی)
مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت
شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دالیل امنیتی
نگذاشتند که من گزارش دهم».
جاللیان :بنا به درخواست مدیرعامل برگه سبز دادیم
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده  ۶۹جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد .در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد
 ۶۳۹و  ۶۳۱قانون آیین دادرسی کیفری ،از متهم جاللیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را
بیان کند.
متهم جاللیان گفت :در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه ،مجوز را دادیم .جلسه مشترکی در دفتر
مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که
اعتبار سنجی الزم انجام شود...

پرداخت ارز بدون توجه به هشدار اداره عملیات ارزی
شاه دمحمی ،نماینده دادستان ،خطاب به متهم جاللیان گفت :شما در دفاعیات خود بیان کرده اید که صرفا با یک تمدید
موافقت کردید؛ در حالی که این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور تا اواخر دی سه بار مهلت تعیین شده را برای
انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید .این تمدید ،در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی
بانک مرکزی درباره عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.بگویید چه کسی به شما دستور انجام مساعدت
داد.
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نماینده دادستان تصریح کرد :شما در دفاعیات خود عنوان می کنید که تمدید بر اساس بخش نامه بود و تالش دارید
که این کار خود را قانونی جلوه دهید؛ در حالی که بر اساس مقررات ،بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را
می داد .حال اگر تمدید کردید ،چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه این گونه رفتار می
کنید؟ آیا کشاورزی که می خواهد از شما وام بگیرد ،با او نیز این گونه رفتار خاص دارید؟ اقدامی که بانک با گروه
آریاک و معتمد پارسه داشت ،مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این
مساعدت را انجام بدهید؟
نماینده دادستان ،با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت :آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون یا
حتی خودکار ندارید؟ چرا کار ها را تلفنی پیش می بردید ،در این زمینه در راستای ماده  ۶۱۹مدیران شرکت های
خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند.

شیرینی یک جلسه سه جانبه برای اسدبیگی!!
متهم جاللیان پاسخ داد :با حضور استاندار خوزستان و مدیر عامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه ای
مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخ گو باشند.
مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.
نماینده دادستان گفت :چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟
متهم جاللیان پاسخ داد :مدیر عامل باید پاسخ دهد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جاللیان گفت :شما هنگامی که سمتی نداشتید ،مداخله کردید؛ بنابر این به همان
اندازه مقصرید که مدیرعامل مقصر است.
نماینده دادستان تصریح کرد :چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت ،موافقت کردید؟
آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تأیید کردید؟!
متهم جاللیان پاسخ داد :بنده تا تاریخ  ۶۹/۱/۳۱مدیر شعب بانک در تهران بودم.
قاضی مسعودی مقام گفت :نامه را  ۶۹روز بعد نوشتید .مثل این می ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی
بگویم فالنی ،شما در جریانی ،یک رأی هم صادر کن!

بدهی  ۰۱۳میلیون یورویی اسدبیگی و کحال زاده به بانک کشاورزی
در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت:
عنوان شکایت ما از چهار متهم کالهبرداری و اخالل در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه کرده
ایم.
او ادامه داد :درباره تسهیالت داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این
نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی ،کحال زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله ای به دست آوردیم و
بر اساس آن اعالم جرم کردیم .مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.
نماینده دادستان پرسید :شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کار ها با تماس تلفنی یک اقدام
متعارف است یا فوق العاده؟
نماینده دادستان گفت :اعطای مهلت خالف ضوابط بوده است .آیا شما به تخلفی درباره کارکنان بانک رسیدید؟
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نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی گفت :میزان مطالبات بانک را بیان کنید.
نماینده بانک کشاورزی تصریح کرد ۰۱۳ :میلیون و  ۱۱۱هزار یورو از دو شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان
ونک ،تعهد رفع نشده وجود ندارد .اصل مبلغ شعبه اهواز  ۱۳میلیون یورو با  ۳۳حواله ارزی بوده که سه عدد از
حواله ها به میزان یک میلیون و  ۱۹۹هزار یورو رفع تعهد شده و  ۹۳فقره اصال رفع تعهد نشده و  ۵۱فقره
مشمول تفاوت تعرفه است.
متهم فهیمی گفت :با توجه به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ  ۹۶شهریور  ۳۱بود که مدیر شعب تهران بودم
و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال  ۳۹مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات مالی و ارزی
با بانک داشت .در مقطعی که شروع به کار کردم ،از ستاد با من تماس گرفته شد .بنده گفتم مصوبه به دست من
نرسیده است؛ اما آقای قاضی وقتی شورای عالی اعتباری مجوز داده است ،بنده هیچ کاره بوده ام.

مدیرعامل می گوید مصوبه شورای عالی اعتباری را ندیده
در ادامه شاه دمحمی ،نماینده دادستان ،گفت :شورای عالی اعتباری که آقای جاللیان نیز عضو آن است ،تعهدات ارزی
رفع نشده را تمدید می کند و مجددا حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می شود ،مسئول بانک
کشاورزی نامه ای را به دادسرای تهران ارسال می کنند و می گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و
در هیئت مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است .از آقای فهیمی سؤال دارم :از تاریخ  ۹/۹تا  ۹۹ ،۹۲/۹میلیون
دالر تسهیالت ارزی به شرکت داده شده است که صرفا با حاشیه نویسی ذیل نامه ها بوده .در این زمینه توضیح
دهید.
متهم فهیمی گفت ...:از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار ،اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات
اجرائی شود .او ادامه داد :مصوبه ای که انجام شده ،به تأیید هیئت مدیره نرسید؛ اما آقای جاللیان در نامه ای در
جریان مصوبه قرار گرفته است .بنده به عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان هیئت مدیره نبودم.
نماینده دادستان گفت :چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است .چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ
چک هم هنوز تعیین تکلیف نشده است.
متهم فهیمی گفت :شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که
اثر چک برگشتی از بین برود .بنده موضوع را از طریق اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند
بالمانع است.

چک پدر اسدبیگی :شاه چک بانک
نماینده دادستان گفت :چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟
متهم فهیمی گفت :در حساب ریالی است و بازرسی اعالم کرد بالمانع است.
نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی بیان کرد :شما گفتید که برخی چک های اخذ شده برای مصوبه پاس نشود؟
متهم فهیمی گفت :درباره چک ها به یاد دارم شعبه اذعان کرد یک چک که به پدر متهم اسدبیگی تعلق دارد ،شاه
چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا دیگر مطالبات وصول شود و به راحتی آن را خرج نکنیم.
شاه دمحمی ،نماینده دادستان ،تصریح کرد :چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی ،حواله های ارزی برای
شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است .در این
باره توضیح دهید.
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متهم فهیمی گفت :از این گزارش تا این لحظه بی خبر بودم و یقینا به مدیرعامل بانک ارجاع شده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت :یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما عنوان کرد که
 ۵۲هزار دالر رشوه به او پرداخت شده است .چرا این مسئله را گزارش نکردید.

رشوه گیر اسدبیگی :به دالیل امنیتی گزارش ندادم
متهم فهیمی گفت :ایشان مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که
این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ
داد به دالیل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم .حال ایشان حضور دارند و می توانید از ایشان بپرسید.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی دادگاه سه شنبه  ۶۹خرداد تشکیل می شود.

آیا قوه قضائیه با اختالسگران همدست است!؟
همکاران! حتما مضحکه دادگاه اختالسگران اسدبیگی-رستمی را دیده اید .به علت فشار ما کارگران هفت تپه و
ترسی که از خیزش و قیام در خوزستان دارند این دو نفر را دادگاهی کرده اند .اما به نظر من اینها همش بازی است
که سر ما را شیره بمالند! میدانید چرا؟
اوال :متهم بزرگترین پرونده اختالس آزاد است! بابک زنجانی دستگیر بود که بهش میگفتن اموال رو پس بده تا
اعدام نشی .اما اسدبیگی آزاد است! متهم ردیف اول پرونده آزاد است بقیه معاوناش زندان هستند! مسخره بازی!
کدام قاضی و مسئول قضائی در این اختالس سهیم بوده که امید اسدبیگی و احسان اسدبیگی آزادند و دستگیر نشدند؟
دوما :کدام مسئول قضایی در اختالس شریک بوده که استاندار خوزستان بازداشت نشده ؟ وزارت اطالعات و
اطالعات سپاه در این مواقع چشم ندارند گوش ندارند اما کارگری که برای حقوق معوقه اعتراض میکند ناگهان
لشکر زرهی میفرستند!
اگر قوه قضائیه مثل ماجرای حساب های شخصی الریجانی در اختالس ارزی اسدبیگی-رستمی شریک نیست چرا
اسدبیگی و استاندار شریعتی آزاد هستند؟ منتظر پاسخ روشن هستیم .مصلحت نظام ایجاب میکند و این حرفا هم
جواب نیست .جواب روشن و شفاف لطفا.

در مقابل دسیسه عوامل کارفرما ،هوشیارانه عمل کنیم!
دوستان و همکاران گرامی! عده ای از کاسه لیسان و نوکران اسدبیگی که شما کارگران نیز خیلی از آنها را به خوبی می شناسید ،از هر
حربه ای برای کمک به کارفرمای فاسد استفاده می کنند.
در جدید ترین حرکت رذیالنه با سواستفاده از نام فعالین کارگری و با نام اطالعیه شماره  0و  6فعالین کارگری ،همه را دعوت به تجمع
درب فرمانداری کرده اند!!!
خدمت تمام همکاران عزیز اعالم می کنیم ،هرچند همه ما از نظر مالی تحت فشار هستیم و شرایط را به خوبی درک می کنیم ولی هرگونه
اعتصاب و تجمع را در شرایط فعلی به صالح نمی دانیم .نوچه های اسدبیگی به هر طریقی سعی دارند با ایجاد اعتصاب به نفع اسدبیگی بر
روند دادگاه وی تاثیر بگذارند و قوه قضاییه را مثل این چند سال تحت فشار گذشته تا بلکه موجبات آزادی وی را فراهم کنند.
از همه دوستان خواهشمندیم تا پایان دادگاه بدوی این مفسدان شکیبایی به خرج دهند .همچنین تالش هایی آغاز شده است تا بلکه از برخی
منابع حقوق کارگران پیگیری و پرداخت شود.
ضمنا بیانیه های فعالین از طرف خود فعالین برای کارگران ارسال می شود.

جمعی از فعالین کارگری مستقل هفت تپه
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روزنامه جوان تیتری درباره بزرگترین اختالس تاریخ مملکت زده است .سوال ما این است که چرا دستگاه قضایی
این بزرگترین دزدی ارزی یعنی اسدبیگی اشغالگر را دستگیر نکرده است؟ همدست شماست؟ اگر نه چرا آزاد است؟
چرا شریعتی استاندار و معاونان فنی و عمرانی و سیاسی او -دست کم سه معاون او که رشوه گرفته اند -کماکان
آزادند و تسبیح در دست ذکر می گویند و دالرهای کالن در خارج کشور ذخیره کرده اند؟ سهم روحانی و جهانگیری
چقدر بوده که وکیل اختصاصی رئیس جمهور از این جنایتکاران دفاع میکند؟
علت خفه شدن و الل بودن بقیه رسانه ها و روزنامه ها و صدا و سیمای میلی چیست ؟ هر کدام چند میلیون دالر
رشوه گرفته اید؟

خبر محرمانه  -روحانی به دادگاه
اسدبیگی -رستمی فشار می آورد!
بر اساس اخبار واصله از یک منبع موثق در استانداری خوزستان ،شخص حسن روحانی و جهانگیری و چند تن از
وزرای دولت از طرق اداری مختلف و با واسطه به قوه قضائیه فشار آورده اند که نماینده دادستانی یعنی شاهدمحمی و
قاضی مسعودی تعویض شوند و تا االن موفق نشده اند.
وکیل اسدبیگی( سرتیپی) که مشاور مخصوص دزد بزرگ یعنی روحانی است هم بارها اعالم کرده با حمایت شخص
رئیس جمهور سعی میکنیم که حکم اعدام صادر نشود و بخش بیشتر اموال اختالس شده را به دولت برگردانیم و با
این معامله رئیسی را راضی کنیم که حکم در حد حبس ابد باشد و بعد با یک مرخصی با وثیقه اسدبیگی را آزاد کنیم.
حتی وکیل اسدبیگ و مشاور روحانی در جاهایی گفته است که برای ساکت کردن و سیر کردن افکار عمومی ممکن
است به اعدام رستمی تن بدهیم و او را قربانی کنیم تا پرونده اسدبیگی را با حبس ابد خاتم دهیم.
حاال هم شخص حسن روحانی از راه های مختلف و با بهانه هایی مانند امنیت ملی و مصلحت نظام و امثال آن در
حال تحت فشار گذاشتن قوه قضائیه برای عوض کردن شاهدمحمی و مسعودی است که تا کنون موفق نشده اند .در
صورت هرگونه تغییری در این ترکیب قضائی جای شکی باقی نمی ماند که مقامات ارشد قوه قضائیه هم در اختالس
نجومی اسدبیگی-رستمی دست داشته اند .باید منتظر ماند و دید.
مردم خوزستان با دقت این اتفاقات را پیگیری میکنند.
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هشدار به
تمام مسئولین کشوری ،لشکری و امنیتی!
پرونده اختالس تیلیاردی بخش خصوصی در هفت تپه نشان میدهد که باوجود اینکه سهامداران پول هنگفتی به جیب
زده بودند از پرداخت حقوق و اجرای طرح طبقه بندی و پرداخت دیگر مزایا امتناع کرده و با سیاست کثیف حقوق
حداقلی و تفرقه بیانداز حکومت کن در سالهای گذشته از ما کارگران به عنوان سپر انسانی برای دریافت هرچه
بیشتر تسهیالت و فرار مالیاتی و پولشویی سو استفاده کرده اند.
آیا میدانید که در این سالها چه رنجی بر جامعه کارگری هفت تپه صورت گرفته؟ آیا میدانید ریش سفیدان شرکت و
بازنشستگان چند سال گذشته چه عذابی کشیدند تا بازنشته شوند؟ آیا خبر دارید چند قتل و چند سکته و چند خانواده
به دلیل نپرداختن حقوق متالشی شده اند؟
آیا خبر دارید که از شدت بی پولی و مشکالت ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق چند نفر از کارگران هفت تپه به اعتیاد
روی اوردند؟ آیا میدانید چه تعداد از کارگران هفت تپه در این مدت دچار افسردگی شده اند؟
آیا میدانید تصمیم به خصوصی سازی در هفت تپه چه ضربات مهلکی به جامعه کارگری هفت تپه زده است؟ آیا
میدانید سهامداران هفت تپه به صورت سیستماتیک با روی کار آورندن افراد غیر متخصص و جاسوسان دوجانبه در
جهت تضعیف کارکرد شرکت چه استعداد های درخشانی را بالاستفاده و چه ضررهای هنگفتی به هفت تپه و کشور
زده اند؟ آیا میدانید چند نفر از اقوام رییس اطالعات شوش ،رییس دادگستری ،فرماندار ،رییس پلیس شوش،
دادستان ،نماینده پیشین شوش ،رییس پیشین حراست و اقوام و آشنایان سهامداران با بند پ در قسمتهای مختلف
شرکت در پست های مختلف مشغول بکارند و بدون داشتن هیچگونه علمی حقوق مفت دریافت میکنند؟
آیا میدانید اگر بخشی ،خنیفر و در کل کارگران آزادی خواه و مجمع نمایندگان نبودند ،اسد بیگی و مافیایش میخوردند
و میچاپیدند و در میرفتند؟ دیدید اسد بیگی و عواملش چگونه نمایندگان مستقل ما را به قول خودشان خانه نشین
کرده اند؟
آقایان فکر کرده اید دزدی اسدبیگی همان دالرهاست؟ بیایید ببینید دزدان رده پایین تر از اسد بیگی چه به حال روز
شرکت آورده اند .بیایید ببینید افراد غیر متخصص شرکت را به کجا کشانده اند .قراردادی نیست که در هفت تپه بسته
بشود و کسی از دانه درشت های شرکت از آن سودی نبرد؟
آیا از عملکرد نهادهای نظامی و امنیتی در سالهای گذشته خبر ندارید؟ آیا میدانید چه مشکالتی برای بخش آموزش
در هفت تپه پیش امد؟ آیا میدانید چه بر سر مزارع نیشکر امد؟ آیا میدانید شورای اسالمی کار چرا رسوا شد و دیگر
جایی در هفت تپه نخواهد داشت؟ آیا عملکرد ارسالن جون غمگین را ندید؟ چه کسی پاسخگوی درد و رنج هایی که
دراین سالها به کارگران هفت تپه تحمیل شده است خواهد بود؟؟؟؟
یک راه برای جبران آن وجود دارد و آن هم واگذاری شرکت به خود کارگران و حمایت شدن از سوی صندوق توسعه
ملی تا زمانی که شرایط شرکت به سمت سودهی برسد است .توجه داشته باشید در این روزها تالش همه فعالین
مستقل جلوگیری از وقوع اعتصاب فقط و فقط برای بهانه ندادن به حاکمیت برای به عقب انداختن مجازات اسدبیگی
است .اسد بیگی که هرجا می رفت میگفت خدا هم مارا تکان نمیدهد .چون پشتمان به جاهای اصلی گرم است .شما
ناچارید اسد بیگی را مجازات کنید .نه فقط اسد بیگی بلکه همه حامیانش را .نکته آخر اینکه اگر سریعا به مشکالت
کارگران رسیدگی نشود ،مطمئن باشید پنجه های پینه بسته کارگران را خواهید دید که خود دست به کار شده اند.
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سامر تمیمی ،خائن به مردم خوزستان است!
سامر تمیمی ،رئیس اداره کار شوش ،به همراه سایر عوامل کارفرمای اختالسگر هفت تپه در تالش است که با
ارائه گزارش دروغ به رسانه ها ،اختالسگران هفت تپه ( اسدبیگی -رستمی) را از مخمصه نجات دهد چرا که میداند
به زودی پای خودش هم به دادگاه بازخواهد شد .تمیمی نقش فعالی در اجرا شدن نقشه های کارفرمای اشغالگر هفت
تپه دارد .او عامل اصلی عدم بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله بخشی ،خنیفر و اخضری است .به طور کلی
جاده صاف کن اسدبیگی ها در اداره کار بوده است .نه فقط کارگران اخراجی هفت تپه ،که کارگران اخراجی شرکت
پارس شهرک صنعتی شوش به خاطر نفوذ این فرد خائن ،برگشت به کار نخوردند.
سامر تمیمی خائن به کارگران باید محاکمه شود و حساب های بانکی او چک شود .امیدوارم مسئوالن قوه قضائیه
هر چه سریعتر این فرد خائن را به همراه باقی باند حامی اختالسگران محاکمه کنند و اگر نه خود ما کارگران هفت
تپه و مردم منطقه زحمت این کار را خواهیم کشید...

همکاران فصلی اخراجی
تمیمی رئیس خائن اداره کار شوش تنها کاری که در قبال اخراج بیش از  92نفر از همکاران فصلی اخراج شده
انجام داده دفاع از اسدبیگی ها و بخش خصوصی خائن است! تمیمی که رشوه بگیر حرفه ای هم هست اظهارات
فرموده که چون ماهیت کار این افراد فصلی است پس نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده کنند .در واقع تمیمی هم از
اسدبیگی دفاع کرد و هم خودش از زیر بار مسئولیت خودش شانه خالی کرده است .وقتی میگوییم خصوصی سازی
یعنی بدبختی و خانه خرابی یعنی همین .شرکت هفت تپه را باید از آلودگی بخش خصوصی پاک کرد و ضمنا تمام
همکاران فصلی باید استخدام دائم شوند .همکاران عزیز و کارگران فصلی ما با شما اعالم اتحاد و همبستگی میکنیم.

یادتان هست چه جوالنی میدادید و چه قلدری هایی میکردید؟ پس چی شد؟ چرا اینجوری رنگتان پریده و ترس در
چشمانتان حلقه زده؟
چه کسی گفته کارگران نمیتوانند؟ این فقط یک افسانه است که شما مفت خورها و سرمایه دارها ساخته اید! اتفاقا
کارگران میتوانند!  96روز اعتصاب ما دوستانمان را آزاد کرد و فشاری شد برای اینک شما هم تا اینجای کار
بازخواست شوید! اما هنوز کارتان داریم! کل هفت تپه را پس خواهیم گرفت! در ضمن اعوان و انصار شما را هم به
سزای اعمالشان خواهیم رساند!
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آیا ایسنا هم بابت انتشار
گزارش های دروغ در مورد
هفت تپه پولی دریافت کرده
است؟
اخیرا ایسنا مصاحبه ای با تمیمی رئیس خائن اداره کار شوش منتشر کرده
است .در این مصاحبه ،تمیمی با دروغ گفتن و کتمان واقعیت ها سعی در
توجیه فساد اسدبیگی ها و بخش خصوصی در هفت تپه دارد.
کارگران هفت تپه بارها اعالم کردند که تمیمی رئیس اداره کار شوش کسی
است که از بازگشت به کار همکاران اخراجی ما بخشی ،خنیفر و اخضری
ممانعت به عمل می آورد .بارها در این مورد تذکر دادیم که تمیمی همدست
خیانت های کارفرمای داعشی هفت تپه است.
حاال که به لطف تالش و پیگیری های دسته جمعی کارگران هفت تپه ،کار
اختالسگران هفت تپه(اسدبیگی -رستمی) به دادگاه کشیده شده چرا رسانه
ایسنا در خدمت الپوشانی و توجیه خیانت های رخ داده در هفت تپه است؟
آیا ایسنا هم بابت این گزارش های دروغ پول دریافت کرده است؟

اقدام عاجل برای پرداخت حقوق
کارگران هفت تپه و به زندان
انداختن اسدبیگی فاسد ،مطالبه
کارگران هفت تپه است.
ای رییس دستگاه عدالتخانه ،وهللا اگر از غم و نداری و فریاد
نداری این کارگران هفت تپه بمیری ،رواست! آقا چه مسخره
بازیه چند تا بچه پولدار الدنگ سالمت و معیشت چند هزار
کارگر رو به گروگان گرفتند و هیچ کس بهشون نمیگه باال
چشمشون ابرو هست؟!
ای لعنت به فساد ،ای لعنت به ظلم ،ای لعنت به نداری .تا کی
باید تحمل کنیم؟! این روزها اینقدر پیام و گالیه از کارگران
دریافت کردیم که بچشون مریضه ،زنشون پا به ماهه ،شیر
خشک نداره برای بچش بگیره ،بغض گلومون رو گرفته .کسی
نیست یقه اون بی شرفو بگیره گوششو بپیچونه بگه بی شرف
دزد چرا حقوق کارگرا رو نمیدی؟! یعنی مملکت اینقدر بی
صاحابه؟! یا همتون خوردید و بردید و این دادگاه هم نمایشه!!؟
چرا اصال جون کارگرا و خونوادشون براتون مهم نیست؟!
اون بیشرف رو بگیرید بندازید زندان الاقل دلمون کمتر بسوزه!
الاقل به ریش ما کارگرا کمتر بخنده! منتظر اقدام عاجل قوه
قضاییه در پرداخت حقوق کارگران و بازداشت اسدبیگی ملعون
هستیم.
جمعی از کارگران و فعاالن کارگری در هفت تپه
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لیست برخی لغات ،اصطالحات و برخی
اسامی در هفت تپه:
 احسان اسدبیگی  :ابوداعش امید اسدبیگی :داعش یکم امیر اسدبیگی :داعش دوم سید مهدی موسوی -روابط عمومی :بوق داعش مسئول کانال فاصالب هفت تپه کانال خبر هفت تپه  :فاضالب داعشی ها مرضیه موسوی  :سیده پرستو سادات داعشی آمنه سادات ذبیح پور :بازجو سادات ذبیح پور ،بازجوخبرنگار شکوهی :پاچه گیر سابق داعش انصاف نیوز  :ارعاب نیوز خاندان اسدبیگی و رستمی  :داعشی های اشغالگر و فاسد و اختالسگر شریعتی  :استاندار رشوه خوار ،بی ادب و ذکر گو ارسالن غمگین ،مدیر کل کار  :ارسالن کذاب ،پینوکیو غزی ،فرماندار شوش :بدون لباس زیر -لباسش را روی سنگر گرو گذاشت و رفت جعفری چگنی ،رئیس دادگستری :قاضی القضات داعشی نظری-دادستان شوش :منشی دم دست داعشی ها حسینی پویا ،دادستان استان :خادم الدواعش ،چغندر دوستشریعتمداری وزیر کار :وزیر فربه و مفت خور مرتضی بهمنی-پلیس امنت شوش :گزمه مفنگی و تریاکی داعشی ها جوروند-پلیس امنیت :ناجوروند ،نوچه گزمه و احمق مسحنه  :داروغه داعشی ها بهاری :چربی زیر پای داعشی ها ،زیاده نوش صابریان  :نوکر خنگ داعشی هاکریمی پور :بذر پاش مدافع داعشسامر تمیمی -اداره کار شوش :دالل مخصوص داعشی های فاسدایمانی -فرمانده سپاه  :ضامن داعشی های فاسد مسعود کثیر -معروف به ناکثیر یا االغ عزیز  :جوراب بوگیر داعشی ها فریدون نیکوفرد و رضا رخشان  :گربه نره و روباه مکار -جاسوس های خنگ شورای اسالمی خودخوانده  :پنج کل پوک سازمان خصوصی سازی :سازمان تجاوز و فقر و فساد شفیعی ،غیر نیشکری :جاکش داعشصدای کرخه  :قلم به دست و مزدور داعشی های اشغالگر ایوب اسدی  :ایوب چاخان  -فرش زیرپای داعشی ها کاویانی  :جاکش داعشی ها فاسد حسین سلطان :بوزینه داعشی ها راضی نوری ،نماینده سابق مجلس  :وکیل الدواعش کعب عمیر  :نماینده مجلس :سیب زمینی زبل! سکوت کرده و هیچ طرفی رو محکوم نمیکنه که بعدا هر چیزی شد بگه من هم موافقهمین نتیجه بودم براش تالش هم کردم
 اصل  :99اصل بدبختی و فالکت ،اصل ضد کارگری شورای اسالم کار  :چماق سرکوب و فریب در دست اشغالگران -شورای تامین شوش و استان  :شورای تامین امنیت فاسدان و اشغالگران -تامین امنیت برای سارقان نجومی

هفت تپه  :سرزمین اشغالی هفت تپه
پایتخت اعتصاب جهان
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وبالگ بولتن اخبارکارگری به زبان انگلیسی را

به نهادها و تشکلهای کارگری جهانی بشناسانید!

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/

شماره 83

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم

خرداد 9311

39

بولتن ویژه دادگاه دزدان و اختالسگران هفت تپه! شماره 2

 ۱۱ضربه شالق بر پیکر کارگر زحمتکش سید رسول طالب مقدم
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدند
و برای اجرای حکم به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید!
امروز ۲۱ ،خرداد سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
از بازداشتشدگان روز جهانی کارگر  ۸۹پس از تماسهای مکرر چند روز گذشته با ایشان و
همچنین تهدید وثیقهگذار به اجراء گذاشتن وثیقه ،این کارگر سندیکایی خودش را به شعبه یک اجرای
احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد.
به محض ورود در اجرای احکام بازداشت و حکم  47ضربه شالق بر پیگر این کارگر زحمتکش
بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط مسئول اجرا حکم اجرا گردید و
در شرایط بسیار نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
قوه قضاییه و مسئولین زندان بعد از اجرای حکم ظالمانه  47ضربه شالق که باعث زخم و متورم و
کبودی پشت وی شده است و باعث نگرانی همسر و فرزندان و همکارانش نامبرده می باشد باید هر
چه سریع تر برای مداوای وی به مراکز درمانی خارج از زندان اقدام کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد قویا به مسئولین قضایی و زندان هشدار میدهد در صورت بروز هر
گونه اتفاق ناگوار با وجود گسترش اپیدمی ویروس کرونا در زندانها برای سید رسول طالب مقدم باید
پاسخ گو باشند.
طالب مقدم سالهاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی
مدیرت شرکت واحد ،حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است .ایشان پس از بازداشت
در روز جهانی کارگر ،از سوی شعبه  ۱۲دادگاه انقالب به دو سال حبس ،دو سال تبعید و  ۴۷ضربه
شالق محکوم گردیده است
سندیکای کارگران شرکت واحد اجرای حکم ظالمانه  47ضربه شالق و دو سال زندان ،دو سال تبعید
برای سید رسول طالب مقدم و همچنین احکام ظالمانه قضایی علیه فعالین کارگری ،فعاالن صنفی
معلمان ،دانشجویان و حامیان کارگران را محکوم میکند و خواهان لغو فوری این احکام ظالمانه
میباشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
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سیدرسول طالب مقدم از بازداشتیهای روز جهانی کارگر  ۳۹و
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به زندان فشافویه منتقل شد!
سیدرسول طالبمقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و از بازداشتیهای روز جهانی کارگر
 ۸۹دوشنبه دوازدهم خرداد از زندان اوین به زندان فشافویه منتقل شد .با توجه به تماسهای مکرر
شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای احضار ایشان و اجرای حکم دو سال زندان ،دو سال
تبعید و  ۴۷ضربه شالق احضار شده بود .طااب مقدم روز دوشنبه دوازدهم خرداد به اجرای احکام
مراجعه نمود ،که متاسفانه ابتدا حکم  ۴۷ضربه شالق اجرا شد و ابتدا ایشان را به زندان اوین منتقل
شد اما چند ساعت بعد وی را به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل کردند.
اجرای حکم شالق در مورد کارگر زحمتکش سیدرسول طالبمقدم ،توهین و دهن کجی به کارگران
میباشد .عدم تفکیک زندانیان و قراردادن این کارگر زندانی به کنار زندانیان با جرایم خطرناک و
عادی برای فشار بیشتر بر ایشان و آزار و اذیت بیشتر وی میباشد .الزم به ذکر است طالبمقدم با
 ۵۳سال بیمه پردازی در شهریور سال گذشته بازنشسته شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد شالق زدن به کارگر شریف ،زحمتکش و حقطلب سندیکایی سید
رسول طالب مقدم را محکوم میکند و خواهان آزادی بیقید و شرط ایشان و تمامی فعالین کارگری و
معلمان و فعالین دانشجویی دربند میباشد و اعالم میدارد با روشهای قرون وسطایی هرگز نخواهید
توانست صدای دردمند کارگران آگاه و فعالین کارگری را خاموش کنید.

تبریک تبریک
سید رسول طالب مقدم از زندان آزاد شد
آزادی سید رسول طالب مقدم از زندان را به ایشان و خانواده محترم ،سندیکای کارگران شرکت واحد
و جامعه کارگری تبریک عرض میکنیم.
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