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وقتی کارگران هفت تپه فریاد زدند که دست مقامات در اختالس و 

دزد به خانه ما زده  ،غارت در هفت تپه در کار است و فریاد زدند

م لشدند و از کارگران فی است، دزدها تشویق شدند و کارگران سرکوب

 ! اعتراف اجباری پخش کردند

رد پای روحانی رئیس جمهور، وزیر کار، وزیر امور 
خارجه، کمیسیون های مجلس، وزیر کشور، دبیر عالی 

و دزدی  در اختالس... و ، استاندارشورای امنیت ملی
 ‼میشودعریانتر هر روزاموال عمومی 

شده  فعالران ای و داخل در خارجنیز  "غیبی"دستهای

 اخبار دروغ به تشکلهای اتحادیه ایدادن اند و با 

سرمایه و کارفرمایان را  کاسه لیسان، درخارج

 !!!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

خرداد در  99کر هفت تپه با انتشار نامه سرگشاده ای در تاریخ سندیکای کارگران نیش

در ( کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی)رابطه با متن منتشر شده کنفدراسیون ای یو اف

ای یو اف در پیامی خطاب . عکس العمل نشان داد 2222مه  22فضای مجازی بتاریخ 

خواستار  ،ی شرکت نیشکر هفت تپهکارفرما،به مسئولین جلسه دادگاهی امید اسد بیگی 

حضور آقای فریدون نیکو فرد به عنوان نماینده مجاز ای یو اف ونیز کارگران هفت تپه 

.شده استدرآن   

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضو کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی می باشد 

نیکو فرد، ای یو اف  در نامه سرگشاده اش ضمن توضیحاتی کوتاه درباره آقای فریدون

ای یو اف با سندیکای کارگران هفت تپه . جدی قرار داده است ترا بدرست مورد سواال

ای یو اف بخود اجازه داده است در روابط داخلی سندیکای کارگران . تماس نگرفته است 

وباالخره این که آقای فریدون . نیشکر هفت تپه دخالت کند و برایش تعیین تکلیف کند

رد نه تنها عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیست بلکه بر عکس به همراه نیکوف

از رستمی کارفرمای دیگر شرکت در مقابل کارگران حمایت کرده  آقای رضا رخشان،

.اند وبه تفرقه و دو دستگی در میان آنها پرداخته اند  

ندیکای مستقل ما ضمن  اعالم همبستگی بامبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و س

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  

 

مبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشورنهادهای ه  

2222ـ اول ژوئن  9311خرداد  92دوشنبه   

http://nahadha.blogspot.com/ 
        https://t.me/nahadhayehambastegi 
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سرگشاده در رابطه با نامه 

 پیام کنفدراسیون ای یو اف
 _ آزادی_کار_نان

 آبادی _رفاه_شادی

 _ مزدی_کار_و_استثمار_باد_نابود

  

یک متن از طرف آی یو اف در سایت های اینترنتی منتشر شده  ۰۲۰۲ماه می سال  ۰۲به تاریخ 

 .است

نیکو فرد بعنوان نماینده مجاز ای  در این پیام خطاب به مسئولین مربوطه امده است که آقای فریدون

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 

 !تپه تعیین تکلیف می کند کر هفتکارگران نیش

 

نیشکر هفت تپه   اوال اگر قرار است آی یو اف، نظراتی در باره حضور  اعضای سندیکای کارگران

 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؟

 

کار چاق کن شده اند و به (  در داخل و یا خارج ایران ) آیا کسانی خارج از سندیکای هفت تپه  

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؟

  ران نیشکر هفت تپه با استناد به نامه منتشر شده ای یو اف، اینجواب ما بعنوان سندیکای کارگ

است که فرد و یا افرادی بخصوص در خارج از کشور به دلیل شرایط شغلی در اتحادیه ها، توانسته 

نماینده و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به   اند افرادی چون فریدون نیکو فرد را بعنوان

و آی یو اف بر این مبنی کامال غلط آقای نیکو فرد را بعنوان نماینده سندیکا  آی یو اف معرفی کنند

 .و نماینده کارگران هفت تپه معرفی کرده است

 

 :در اینجا ذکر چند نکته الزم است 
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این اجازه را ندارد که در روابط تشکیالتی و داخلی  ( IUF)اول اینکه از نظر حقوقی آی یو اف  

شکر هفت تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از  طرف سندیکای سندیکای کارگران نی

وظایف سندیکا   هفت تپه، شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط  مستقیمی  به انجام

کارگران هفت تپه دارد، دخالتگری داشته باشد، مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران 

 .ن مورد به توافق رسیده باشندهفت تپه در ای

 

 .اینکه آقای فریدون نیکو فرد عضو سندیکای کارگران هفت تپه نمیباشند دوم

 

آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان  به دلیل تعهد کتبی که در دفاتر اسناد رسمی  به نهادهای 

هیچ گونه فعالیتی  تپه مبنی براینکه درصورت بازگشت به کار دیگر  امنیتی ومدیر عامل وقت هفت

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

 

رد، نه عضو سندیکا هستند و نه عضو  هیئت مدیره با توجه به آنچه گفته شد آقای فریدون نیکو ف 

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 .توضیحاتی کوتاه در باره آقای فریدون نیکو فرد

نیشکر هفت تپه بعنوان عضو هیئت مدیره  آقای نیکو فرد در روز های اول ایجاد سندیکای کارگران

فعالیت های کارگری را کنار    د را تغییر وایشان بعد از مدتی مسیر خو. سندیکا فعالیت داشتند

گذاشتند و در سال های اخیر  بطور رسمی و علنی همکاری خود را با کارفرمایان  شرکت نیشکر 

 .   هفت تپه ادامه داده اند

 

نه تنها در جمع  ۶۹۳۱و  ۶۹۳۱تپه بخصوص در سال های  ایشان در جریان اعتصاب کارگران هفت

احقاق حقوق پایمال شده توسط کار فرمایان شرکت هفت تپه حضور اعتراضی کارگران برای 

نداشت،بلکه به اتفاق رخشان در کنار رستمی و اسد بیگی قرار گرفته و خواستار سرکوب بیشتر 

 .کارگران اعتصابی شد ه بود

هفت تپه در سنگر کارخانه برای کسب   زمانی که کارگران ۶۹۳۱اقای فریدون نیکو فرد در سال 

 .ات دست به اعتراص زده بودند حامی مستقیم کارفرما بودمطالب

مدیر   یکی از کارفرمایان هفت تپه و) در آن اعتراض زد و خورد ی ما بین کارگران با رستمی   

و دیگر عوامل کارفرما در گرفت که در جریان این زد و خورد چند تن ( عامل وقت شرکت هفت تپه 

 . و روانه بیمارستان شدند از کارگران و  همچنین رستمی زخمی

که در بیمارستان ( رستمی ) آقای فریدون نیکوفرد ضمن همراهی و عیادت از کارفرمای شرکت 

ذزفول بستری بود در مقابل درب ورودی  بیمارستان از کارفرمایان هفت تپه خواستار شد که نباید 

 ( موجود است فیلم ان.) با کارگران معترض مدارا کرد و باید بیشتر سرکوب شوند
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خیانت به کارگران، آقای فریدون نیکو فرد و رضا  خوش خدمتی ها به کارفرما و در ادامه همین 

رخشان در همراهی با دیگر عوامل کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه کانال تلگرامی گفتگوی کارگر  

 .با کارفرما را ایجاد کردند

ضا رخشان این بود که ضمن حمایت از کارفرمای در این صفحه تلگرامی تالش آقای نیکو فرد و ر 

آنها را از برگزاری تجمعات اعتراضی منع   در صفوف کارگران  شرکت با تهمت و تفرقه انداختن

 .کنند

 

تپه   آنها در آن صفحه تلگرامی به صورت  نوشتاری و صوتی، بارها بر علیه کارگران مبارزه هفت

 .نبش کارگری دست به تخریب زدندنماینده گان آنها ،و دیگر فعالین ج و

 

هفت تپه    تهمت در صفوف کارگران تالش آنها این بود تا با ایجاد فضای یاس و نا امیدی، توهین و

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

 

الملی ای یو اف، از نظر حقوقی و تشکیالتی این اجازه  همانطور که قبال اشاره شد کنفدراسیون بین

نیشکر هفت تپه دخالت داشته باشد، چرا که مجوز تعیین   را ندارد در امور داخلی سندیکای کارگران

، باید مستقیما  از طریق نماینده برای حضور در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی و یا موارد دیگر

 .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 

 .ام سندیکای کارگران هفت تپه با آنها در تماس هستند؟مشخص کند چه کسانی به ن

 

 .اتحاد رمز پیروزیست

 .کارگران فقط با اتحاد خود میتوانند به حق خود برسند

 اتحاد اتحاد ،پیروزی

 ۶۹۳۳خردادماه /۶۶

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت

syndica.hafttape@gmail.com 
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تذکری به نماینده دادستان پرونده 

 دزدان و اختالسگران
مقام  یمسعود یپرونده آقا یو قاض یشاه دمحم یپرونده ،آقا نیدادستان ا  ندهیسخنم با نما یرو

 :است

که خواستند برسر کارگران هفت تپه و  ییچند سال هر بال نیو هم قطارانش در طول ا  یگیاسدب دیام

 !!چرخند یباز هم دارند راست راست ممردم منطقه آوردند،اما 

همه  نیکشور آزادانه با ا خیتار ییو پولشو یفساد مال نیاول بزرگتر فیجالب است متهم رد یلیخ

کدام پدرخوانده ها پشت او !!ست؟یآن چ لیدل!!!هنوز بازداشت نشده است لیو طو ضیعر یاتهام ها

 !!!ردندا یتو ربط د،بهیگو یدادستان م ندهیپشتوانه او هست که در دادگاه به نما یچه کس!هستند؟

خرم،باالخره  هر کس  یکند که من هرکس رو بخوام م یجناح پشت اوست که با وقاحت اعالم م کدام

 !!دیگو یخود م یوآزادانه در دادگاه از رشوه دادن ها!!دارد یمتیق

پرونده به  نیکه اتحت فشار هستند  نیریاگر از طرف دولت و سا هییو دادستان و قوه قضا یقاض

که باز هم زد  دیرس میخواه جهینت نیمطلب رو اعالم کنند وگرنه ما به ا نیا حایصر دینرسد،با ییجا

 .به راه انداخته است یغاتیهم شو تبل هییدر کار است و قوه قضا یوبند

ون ها اتهامات و انگ ها رو به ا نیکنند و بدتر یسوخته درست م یمستند طراح نوایکارگران ب یبرا

 نیبدتر.آنها رو خفه کنند یکنند تا بلکه صدا یزنند و اون ها رو به غرب و شرق عالم وصل م یم

 !ست؟یمملکت ن نیدر ا کیستماتیفساد س کینشانه  نیا ایکنند،آ یشکنجه ها را نثار آنها م

پر به بهانه پرداخت حقوق کارگرها آزاد بوده و علنا کارگران رو س یگیچند سال اسدب نیا یط

ماه حقوق معوقه دارند و او هم از دادن حقوق  نیحاال که کارگران چند یخود کرده است،ول یانسان

 !او وجود دارد؟ یآزاد یبرا یلیکند چه دل یم یخوددادر

 .او در زندان است یحقوق هم که بدهد بازهم جا هرچند

 یما ضربه زدند نه جا یمل تیمثل اوست که با قاچاق دالر و ارزها به امن یمفسدان یجا زندان

 . رتیکارگران باغ

دادستان درخواست  ندهینما یمقام و شاه دمحم یمسعود یو مخصوصا از قاض هییاز قوه قضا نجایا در

از  ایو  یابر فساد اقتصاد نیفرار متهم ا میب لیپرونده و بدل نیفساد درا میبا توجه به حجم عظ میدار

 .را صادر کند یبردن مدارک و اسناد حکم بازداشت و نیب

 از کارگران هفت تپه یجمع
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 سابقه یب یافشاگر کی

 ! رضا رخشان ؟یباره چه کس در

 ..فراموش نشه خیتا حق از باطل معلوم بشه و تار چرا؟

با  کوفردین دونیبا کارفرما بودن، رضا رخشان و فر دنیدر حال جنگ یکارگر نیکه فعال یزمان در

 یگفتگو یآن، احداث کانال تلگرام جهیگرفتند که نت یگروه کار کیبه  میهفت تپه تصم یکارفرما

 .کارگر با کارفرما شد

 ..(بایو طرح ز یتئور کی.. )بشود افتیکانال قرار بود حق کارگر زنده و مطالبات در نیدر ا ابتدا

گذاشتن در کانال  امیپ نطوریچرخش استادانه شروع کرد به ا کیرضا رخشان در  یبعد از مدت اما

  :خودش

گفتن که فردا  شونیداشتم، ا یگیمهندس اسدب یاالن با آقا نیکه هم یدوستان، رفقا، در تماس. ۶

 ! شهیحقوق پرداخت م

: گفت شونیکه ا کردمیصحبت م یگیمهندس اسدب یاالن با آقا نیهم ز،یعز یدوستان و رفقا. ۰

 ! میکنیپرداخت م یرو هم به زود مهیب

از روند کار و تالش در شرکت، قول داد  یبا ابراز خوشنود یگیمهندس اسدب یآقا ز،یعز یرفقا. ۹

 ! شکر رو بده هیکه سهم

برقرار و به  شهیهم ،یبیغ یکمک ها ،یخصوص یها امیو نا تمام، پ یطوالن یتلفن یتماس ها.. و

رضا رخشان اخبار خوش  یکردند، آقا یکه کارگران هفت تپه اعتصاب م یهمان زمان قایدق. راه بود

 السگرکه حاال اخت ییکارفرما! هفت تپه یکارفرما یو علن یو شده بود رسانه رسم داد یم ییاکارفرم

رو منتشر  ییاخبار کارفرما شتریخود کارفرما هم ب یکانال رضا رخشان از کانال رسم. شناخته شد

 .کرد یم

و  شد یم در کانال گفتگو رضا رخشان منتشر ینوشتار یو گاه یاوقات صوت یها گاه امیدست پ نیا

 یو خوش یهفت تپه همچنان به خوب یبا کارفرما کوفردین دونیروابط حسنه رضا رخشان و فر

 .کرد یصعود م

و منطق  لیو حاال با دل دیکنیم یضد بورژواز یو رضا رخشان شما که ادعا کوفردین دونیفر انیآقا

 یلیدوست شما بود و خکه  یگیمهندس اسدب نیهم)محاکمه شوند  دیکه اختالسگران با دیدهیم امیپ

 هشده بود اون زمان که ب ی، پس چ..(دیکردیم فیقصه هاشو برامون تعر شهیو هم دیدوستش داشت
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 یم یو مخف یخصوص یو باهاشون جلسه ها دیکرد یم یهفت تپه طرفدار یشدت از کارفرما

 !د؟یگرفت

رضا رخشان رو  تیش میتا: "فشار آورده بود که یکشاورز ریهفت تپه به مد یکارفرما یطرف از

 دیبزار))و  دیرفت و آمدش بر سر کار خودش حساس نباش یو رو دیکار بد فتیش ۹ساعت با  ۶۰۲

 یاز بخش ها یکیروزکار ثابت  رآبیکه رضا رخشان سرم میتوجه داشته باش((" راحت باشه

رضا  یطانیش تیبود؟ مامور یلیبه چه دل یو رستم یگیلطف و بخشش اسدب نیا امابود  یکشاورز

 رخشان چه بود؟ 

که، االن  کنمیبچه صحبت نم ریو ام دیبا ام یاالن حت گهیمن د: "گفت یروز کیرضا رخشان  یآقا

 گمیهم که م یهر کار ه،یارتباط دارم، باباهه واقعا آدم خوب یگیبا باباشون، احسان اله اسدب گهید

بهشون  ارمکار کنه و من د خوادیو دلش صافه واقعا و م هیبچه خوب دیام" ای..". دهیبرام انجام م

کمکش کرد که شرکت رو ببره  دیو با هیپولداره و تاجر بزرگ یلیخ یرستم" ای.." دمیمشورت م

 .گفتیو رسا م حیجمالت را صر نیرضا رخشان ا یبله آقا.." باال

کارگران هفت تپه  هیآنقدر خوب شده بود که عل یو رستم یگیحسنه رضا رخشان با اسدب روابط

و  یفعال کارگر یکه ادعا شانیبله ا. خطاب کرد..( گوسفند و)و کارگران رو  شد یبه قلم مدست 

( بوک خود سیو صفحه ف یدر کانال تلگرام)و دلسوز کارگر دارد، به کارگران هفت تپه  ییکایسند

 .و شادباش کارفرما رو فراهم بکند یتا مراتب دلخوش کرد یو ناسزا و اهانت م شفح

 دونیرضا رخشان و فر یها یو گرگ صفت طنتیگول ش یارگران تا مدت کوتاهما ک متاسفانه

 انیزالو صفتان بر همه نما نیا یقیرا برمال کرد و چهره حق زیاما زمان همه چ میرا خورد کوفردین

 .شد

حضور  یو اسد یو رستم یگیاسدب یو سبب ینسب یکانال گفتگو رضا رخشان تمام اعضا در

که ما کارگران  یاشخاص یدر کانال رضا رخشان، حت ییاز فاضالب کارفرما کامل یکلون کیداشتند، 

شده بود اما خوشبختانه  دهیچ بایز اریتوطئه بس نیا نکهیبا ا! میبود دهیهفت تپه اسمشان را هم نشن

 .شد انیهمه نما یراب

 میدواریامبردند، و  یپ کوفردین دونیبه نام رضا رخشان و فر یموجود قتیهفت تپه به حق کارگران

 .شناخت برسند نیمردم هم به ا یکه باق

 دیباش یبعد یها یمنتظر افشاگر.. شخص بود نیا ینمونه از کارها کیتنها  نهایا

 منتسب به رخشان یکارفرما یسابق کارگر نیاز ادم یادداشتی

 

 ۳۹خرداد۶۶

 هفت تپه شکریکارگران ن یسندیكا
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 !سه جاسوس ی،سه موسو
 یهفت تپه و موسو یکالغ روابط عموم یموسو یدر دفتر تهران، مهدپرستو  یموسو هیمرض

 لنایو خبرنگار در ا یدریهمدست محجوب و مسعود ح

هستن که  یهفت تپه و شوش و خوزستان، سه تا موسو یها یاز موسو یلیاز جون خ دور

 .همه موارد هستن ایهمدست اختالسگران  ای یاطالعات یپرستو ای انتکاریخ ایجاسوس 

 هیثان نیتا آخر. ها و مسئول کانال فاضالب هفت تپه یداعش یروابط عموم یموسو یمهد دیس: لاو

فرد هم جاسوس و و خائن و هم همدست با  نیا. دارهیاشغالگر برنم یها یها دست از دفاع از داعش

 دیاعمالش خواهد رس یبه سزا ندهیآ یقطعا در روزها. هیو رستم یگیاسدب

که گروه راه . میفرزند بهرام و مر. در دفتر تهران یموسو هیت مرضجاسوس سادا دهیس: دوم

اشغالگر که  یها یاز داعش تیحما یکرد متحد کنه برا یانداخته و خائن ها و جاسوس ها رو سع

 نیباعث تاسفه که ا. کنهیم یها همکار یگیبا اسدب...  یدر ازا یاطالعات یپرستو نیا. موفق نشد

 .فانه اصالتا اهل خوزستان هم هستمتاس... جاسوس و  یتوپرس

 یاختالسگر خبرها یها یگیاسدب یخبرنگار که برا نیا:  لنایخبرنگار در ا یموسو:  سوم

مسئوالن  یعنی! هم هست لنایمسئول ا ریمد" یدریمسعود ح" لیفام! از قضا کندیمنتشر م یاختصاص

محجوب و  رضایعل ایکه آ جاستنیسوال ا. رندیگیها رشوه م یگیاز اسدب یبه صورت خانوادگ لنایا

درست وسط اعتصاب خبر  لنایخبرنگار ا یها رشوه گرفته است؟ موسو یگیهم از اسدب کارگرخانه 

مصاحبه با کارگران و  یبه جا ای. کردیشرکت را منتشر م تیاتمام اعتصاب و گل و بلبل بودن وضع

) گربه نره و روباه مکار  یعنیا و همدست کارفرم یبا دو جاسوس اطالعات یمستقل کارگر ندگانینما

فاسد  یکارگران و به نفع کارفرما هیرا عل زیو آنها هم همه چ کردیمصاحبه م( رخشان-کوفردین

 .دادندیاطالع م

 .داردیبرنم یگیاز خاندان فاسد اسدب تیخائن دست از حما ریمسعود کث

 نقدریواقعا ا ایجوک نوشته  ایآ. است کینزدصبر، سحر  یاندک: که یگیاسد ب یگذاشته برا یاستور ریمسعود کث نیا

  کند؟یم دایمخمصه نجات پ نیاز ا یگیاسدب کندیابله و نادان است که فکر م

همه اختالس  نیا! تیهمه جنا نیکند؟ ا تیشعور و فاسد باشد که هنوز از اختالسگران هفت تپه حما یب دیچقدر با آدم

کرده و خون آنها را در  یباز شانیکارگر هفت تپه و خانواده ها هزار ۵ یاختالسگر با زندگ یکارفرما! یو دزد

و وقاهت  یشرف یهمه ب نیا!!! کندیم تیاز او حما وزهن ریچون مسعود کث یکار انتیآدم خ یول. کرده است شهیش

شرم  .هفت تپه خجالت بکش یخانواده ها یحداقل از آه و ندار! خائن ریشرم بر تو مسعود کث د؟یآ یمسعود از کجا م

 ! بر تو

 ...است کینوبت تو هم نزد! ریصبر کن مسعود کث یاندک
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گفتگوی انصاف نیوز با یکی از 

 !نمایندگان کارگران هفت تپه
 نیا. تپه برگزار شد هفت یکارگر ندگانیاز نما یکیبا  وزین انصاف یخرداد، گفتگو۶۵ساعت ده شب 

مصاحبه کرد که در ( سگر شرکت هفت تپهاختال یکارفرما) ها یگیاست که با اسدب وزین همان انصاف

 مانه! خطاب کرده بودند ”یداعش“تپه  هفت انیکارفرما یرقص خوش یآن مصاحبه، کارگران را برا

در آن مصاحبه، . نام نهادند ”وزین_ارعاب#“آنرا  یتپه به درست کارگران هفت یرسانه که سپس برخ

شود، مورد گفتگو قرار گرفته و  تیارع یا رسانه یها پیآنکه پرنس یافراد ب یمسائل شخص

 خاندانسره داده بود به  کیرا  بونیتر ییتپه زده بود، چنانچه گو ناروا به کارگران هفت یها تهمت

به  یرستم-یگیکارگران هفت تپه که اسدب یداریکه به همت و پا نکیاما ا! یگیاختالسگر اسدب

شده  ریمذکور ناگز تیاقرار نمودند؛ سا یولتدادگاه کشانده شدند، و به اختالس و رشوه به عوامل د

آن  یبرا مه ”وزین انصاف“به باور کارگران هفت تپه، ! دیمصاحبه نما زیتپه ن با کارگران هفت

 غاتیآن تبل! یا رسانه” اخالق“پا نهادن  ریقرار گرفته و با ز ها یگیاسدب عیمصاحبه مورد تطم

 .نموده استتپه را منتشر  کارگران هفت هیبر عل یضدکارگر

به کار شما دقت “که  نیتپه با توجه به تجربٔه گذشته، مصاحبه امشب را با عنوان ا هفت کارگران

 وزین مصاحبه با انصاف نیوارد ا” !دیرا بکن یچقدر قرار است جبران آن اشتباه قبل مینیبب میکنیم

 .شدند

را چاق کرده  بشیج یاد حسابباز هم تمام قد از اختالسگران دفاع کرد و نشان د وزیانصاف ن اما

 !اند

 ستیپور بازجو خبرنگار خبر ب حیآمنه سادات ذب. منتظر عدالت باشد پور بازجو خبرنگار، حیذب

با ساختن . است یتیامن یروهاین یاختالسگرا با همکار یبرا یابیبازار شونیا یکار اصل.هستند یوس

 هیعل که ییبابت مستند کذا. زده است بیج به یبه همراه همکارانش تا به حال پول خوب یرپرتاژ آگه

فاسد گرفت، اون قدر پولش  یها یگیاز اسدب ینامه مسخره ساخت پول خوب لمیکارگران هفت تپه با اون ف

 یداشت تا به قول خودش همه چ یحضور پررنگ یاجبار یریها و اعتراف گ ییتو بازجو یخوب بود که حت

 !ارهیاز آب درب یعیرو طب

خبرنگار نماها قلم و  نیمثل ا یبعض! رسه ینم یکه قلمش پاک باشه به زندگ یبرنگارپول خ بهرحال

خودت  کروفنیم: یبخش لیبه قول اسماع. ادیب رشونیلقمه چرب تر گ هیبفروشن تا بلکه  دیشرفشون رو با

 یتشون مشو ایمصرفشون که بگذره  خیانقضا دارن و تار خیخانم تار نیالبته امثال ا! ؟یرو به چقدر فروخت

 !ارنیکنند و سر از کانادا در م یم یاختالس هیزرنگ تر هستند و  اشونیبعض ایو  رونیکنند ب

. دیداد، باش میخواه بیشما ترت یکه برا یعادالنه ا یآماده محاکمه در دادگاه ها یپور به زود حیذب خانم

 !است کیعدالت نزد
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( ربا سفارش فرزند دادستان کل کشو)  یو نظر ایپو ینیحس

 !یگیهمدست اسدب

 ایپو ینیبا حس یدر چند مرتبه تماس تلفن -یمنتظر -پسر دادستان کل کشور: محرمانه از اهواز خبر

شده و گفته است که سفارش  یگیاز اسدب ایپو ینیحس ژهیو تیخواهان حما( دادستان خوزستان) 

 ییجامله بحث ابقا و جابمنج. خواهد کرد( دادستان کل کشور ،یمنتظر) را به حاج آقا  ایپو ینیحس

کارگران حکم تبرئه صادر شده، پسر دادستان کل  یمورد هم برا کیدر . ایپو ینیمورد نظر حس

 .فتدیب انیپرونده به جر یگیتماس گرفته و درخواست کرده به نفع اسدب ایپو ییکشور با حس

از  یگیاز اسدب تیدادستان شوش گفته است که حما یبه نظر یبه طور علن ایپو ینیحس نیهمچن

از جمله به  یو. ستیشده و فقط مخصوص استان خوزستان ن هیمقامات مختلف باال سفارش و توص

خواسته به هر شکل ممکن  یها اشاره کرده و از نظر یگیاز اسدب" یحاج آقا منتظر"  ژهیو تیحما

 .شود تیحما یگیاستفاده کند تا از اسدب اراتشیاز اخت

کارگر و کارفرما که  نیاختالف ب یبوده که ماجرا نیا یگیاز اسدب ینظر ژهیو تیاز موارد حما یکی

 کیو به عنوان  یقانون ریو به طرز غ مایدرون شرکت مطرح شود را مستق یانضباط تهیدر کم دیبا

 .ثبت کرده است که تخلف آشکار است یدر دادستان یفریاتهام ک

و سفارش  ایپو ینیپسرش به حس یشسفار یتلفن ها یپاسخگو دیدادستان کل کشور با یمنتظر

 نیخود شخص دادستان کل کشور در ا ایآ. دادستان شوش باشد یبه نظر ایپو ینیمکرر حس یها

باند مخوف  نیاطالع پدر به ا یتنها فرزندش به طور دلبخواه و ب ایبوده  میها سه یریرشوه گ

 است؟ کردهیکمک م ینظر-ایپو ینیحس-یگیاسدب

استان خوزستان از دادستان استان تا  یقضائ ستمیاست بداند س هیقضائکه در صدر قوه  یسیرئ

و  ایپو ینیحس هیعل یجد گردیبدون پ. شهرستان به طور کامل همدست با اختالسگران بوده اند

 .طنز تلخ است کیصحبت از عدالت،  ،ینظر

 



2شماره ! بولتن ویژه دادگاه دزدان و اختالسگران هفت تپه  

  9311متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                            خرداد                                                    83شماره  

13 

قاب  کیدر  فریو دمحم خن یگیاسدب دیام

 !سربلند یگرید یمجرم ول یکیاما 

 

در ! کشور  یپرونده اختالس ارز نیروز دادگاه بزرگتر نیو باند همراهش در سوم یگیاسدب دیام

هفت تپه و  شکریزدن کارخانه ن نیواردات شکر و به زم یجلسه معلوم شد که آنها ارز را برا نیا

 !خودشان استفاده کرده اند یسود شخص

کارگران هفت  انیچند از حام یو تن یجاتن یعل ،یبخش لیاسماع فر،یدمحم خن یدستگاه قضائ نیهم در

 یآقا که امروز دادگاه نیهم یبه اختالس ها رایحبس محکوم شده اند ز یطوالن یتپه به سال ها

و  تماما کارگران را ضرب و ش رودیاختالسگر آزادانه به دادگاه م نیا! شده اعتراض کرده بودند

 !کنندیشکنجه و محبوس م

نداشته  یدر دادگاه قطعا حال خوب فریدمحم خن یعنیاز کارگران هفت تپه  یکی دنیبا د یگیاسدب دیام

که  یو مخصوصا لحظه ا! از ترس است نه از شرم ختنیدر حال عرق ر ریتصو نیاو در ا! است

 !کنندیاو را به اتاق دادگاه وارد م نیسنگ یپر از پرونده ها یگار کی

مه کارگران، هفت تپه از وجودشان پاک شود و به خواهند کرد که با اتحاد ه یرا وقت یعرق اصل اما

 .کارگران واگذار شود
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مسئولین قضایی کماکان به پنهان کردن 

 !فساد و رشوه خواری مشغولند
در  یندارد در مصاحبه ا یاطالعات یکدام از داده ها چیبه ه یگونه دسترس چیکه ه یچه طور کارگر

هنوز با  ییمسئوالن قضا یدهد ول یخبر م نیولکالن مسئ یفساد و رشوه ها نی، از ا89مهرماه 

رو  اسدمقامات ف ریکنند و چرا امثال استاندار و سا یگرفته شده را اعالم نم یرشوه ها نیا تیقاطع

 !!کنند؟ یبازداشت نم

همه  نیا لیاست،دل انیشهرستان و استان هم در م گریمسئوالن د یپا دیخوب دقت کن یسییر یآقا

 ای! رفتن یگیاسدب نهیرا با هز هیتور ترک اشونیحداقل بعض!! داشت نبودهها بدون چشم  تیحما

 !پا گذاشتن ریبلند ز یشاس نیماش ای! گرفتن یآپارتمان

 !زدن یکباب ببر، دورهم ارینون ب هی یپهن بوده و دوستان دور هم یسفره ا باالخره

دادند و بابت نون و کباب  ینیسنگ نهیکارگران هفت تپه هز ،ینون و کباب دور هم نیبابت ا یول

 یها انیکارگران صورت گرفته و بن یبرا یادیز یها یپرونده ساز ،یگیاز اسدب نیخوردن مسئول

دهندگان به   سیخواهد بود که سرو یواقع یمحاکمه در صورت نیا. شده بیخانواده کارگران تخر

 .ندیایمحاکمه ب زیم یپا یدر شهرستان و استان با هر پست و مقام  یگیدباس
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رشوه  افتیدر یاستاندار خوزستان برا ،یعتیشر

 !! است دیجد یدر حال افتتاح پروژه ها دیجد یها

 یب یلیخ! کامل اومده دزفول و طرح افتتاح کرده ییشرف خوزستان امروز با پررو یب استاندار

لت از خجا کنهیم یژاپن مسئولش نصف تو دزد یتو. فیدزد کث ییپررو یلیخ! یعتیشر یشرف

 یو از مردم عذرخواه شهیتا کمر خم م! یکنه نه دزد یکره مسئول خطا م یتو! کنه یم یخودکش

سفارش کمک به  نکهیجمهورش به خاطر ا سییر یکره جنوب یتو! دهیاستعفا م دکنه و بع یم

 یکشورها هم اگر مسئول هیدر بق! شرکت کرده بود، سال ها حبس گرفت کیدوستش رو به 

 .دهیکه استعفا م نهیکارش ا نیبکند، اول ییخطا نیکوچکتر

و  یهمه دزد نیاز مسئوالن آن قدر پوستشون کلفت هست که بعد از ا یلیدر کشور ما خ متاسفانه

مگه !! عجب! مونه یماه پشت ابر نم گنیدر پاسخ خبرنگار م یعتیتخلف و گرفتن رشوه، مثل شر

چند ماه پشت  یجنابعال اراتیس یه مثل بعضنکن! م؟یدون یکه ما نم یکرد میهنوز ماه پشت ابرات قا

نکرده به استعفا فکر  یوقت خدا هی! هست بگو گهید یزیاگر چ! تعارف نکن! ؟یکرد میابرات قا

 ! کالهت رو باالتر بگذار! وقت بهت برخوره که استاندارت رشوه گرفته؟ هیکشور  ریوز!! ینکن

بوده  انیآنجا در جر یفساد و دزد کیح کرده که افتتا یفاسد هر جا که رفته و هر پروژه ا یعتیشر

. شده است زیکه افتتاح کرده چقدر به حسابش وار ریاخ یپروژه ا نیشود که در ا یبررس دیبا. است

 یامباند ح هیو بق یعتیکه ما همچنان منتظر محاکمه شر میکنیم یادآوریدر ضمن به مسئوالن 

 .میها هست یگیاسدب

 

استاندار فاسد خوزستان به  یعتیکه شر دیباش انیدزفول در جر فیم شرمرد. هشدار به مردم دزفول

 یعنی دیایب یعتیکه نامش با نام شر یپروژه ا. را افتتاح کرده است یپروژه ا کیدزفول آمده است و 

اختالس،  ،ینقشه دزد. شده است دهیدزفول کش یبرا ینقشه شوم کی یعنی. یو بدبخت بتیمص

 .کندیدزدان را پر م یها بیبر ضد مردم و کارگران است و ج که یزیو هر آن چ یاکاریر

را متوجه مردم  تیمسئول شهیکرونا هم وعیاستاندار فاسد که در مورد ش نیکه هم دینیبیضمن م در

 .مراسم بوده است نیدر ا یمسائل بهداشت تیخودش بدون ماسک و بدون رعا کردیم

 ...دار دزد و فاسد به دزفول آمده استکه استان دیدزفول مراقب خودتان باش فیشر مردم
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رشوه خوار در  ونیاسیشرم آور س هیانیب

 ! گریرشوه خوار د کیاز  تیخوزستان در حما
ها مشخصا از همسر  یگیهفت تپه واسدب شکریبه پرونده غارتگران کارخانه ن یدگیرس دادگاه

 یکه زندگ یگیرد و اسدبب یواسطه نام م قیهزار دالر از طر۰۵۲ افتیاستاندارخوزستان بابت در

هم معلوم  یدر جسله بعد. دیگو یم یعتیشر یها تیکشاند از حما یاهیکارکنان هفت تپه را به س

 یاختالسگران با سفارش تلفن نیارز به حساب ا زیاز وار یدستور صدور مرحله مهم شودیم

 .استاندار بوده است یعتیشر

 یتالش کنندیم یو سع ستادهیا یکیاو در تار از همدستان یهمه جا رسوا شده اما عده ا یعتیشر

منتشر کرده و با نام به اصطالح  ینامه ا یعده ا. اختالس و رشوه خود بکنند میت یجمع آور یبرا

 ریز ااند نامشان ر دهیالبته خجالت کش. کنند یمنتشرم یعتیاز شر تیحما هیانیخوزستان ب ونیاسیس

 اردیلیدارند و شرم دارند که دستشان در اختالس م ای؟ جماعت اسم ندارند نیا ایآ! سندینامه بنو

 رو شود؟ یدالر

تهران  یو مشکوک دادستان اکارانهیر هیاطالع

 استاندار یعتیدرباره شر
 یپرونده ا یعتیشر یصادر کرده و گفته هنوز برا یا هیو انقالب تهران اطالع یعموم یدادسرا

کنند و  تیاخالق را رعا کنندیدگاه شرکت مکه در دا ینشده و درخواست کرده که کسان لیتشک

 !درز ندهند رونیرا به ب شودیکه عنوان م یمطالب

 یدالر یصدهزار یرشوه ها ینباشد بلکه ماجرا یتالش کرده بود که دادگاه علن اریبس یعتیشر

فاسدش دست به کار شده اند و با  یو وزرا یروحان میاکنون ت! درز نکند رونیبه او به ب یگیاسدب

 هفقط گفته شده ک هیاطالع نیدر ا! است اکارانهیصادر شده که ر یا هیاطالع هیقوه قضائ یمدسته

و صدا  یعلت مماشات دستگاه قضائ! دیبده لیخوب تشک! نشده لیهنوز پرونده تشک یعتیشر یبرا

  ست؟یبا استاندار فاسد چ...و  مایو س

و در دادگاه مطرح شده و  یت قضائبه زن استاندار توسط مقاما یهزار دالر 022رشوه  موضوع

 یسفرها یهزار دالر هم برا 02گفته  نیخانم اعتراف هم کرده و همچن نیگفته شده که ا یحت

 یکه گفته ها نهایا! فاسد و اشغالگر پرداخت شده یها یگیتوسط اسدب یعتیخانواده شر یخارج

خودتان را هم  یچرا گفته ها! تدادستان و در دادگاه اس ندهینما یگفته ها! ستین معاند یشبکه ها

 ست؟یچ یعتیشماها با شر یعلت ساخت و پاخت و همدست د؟یگذاریهفته مسکوت م کیدر عرض 

 اکاریضد کارگر، ر ت،یترب یبه دست، ب حیاستاندار تسب نیا یعتیشر یپرونده برا لیخواهان تشک ما

 .میو رشوه خوار هست
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  !ستمطالبه کارگران هفت تپه ا ،یعتیمحاکمه شر

 است؟  شتریکدام ب قدرت

 رشوه  ،یکار ایر ،یباز یوقت، پارت یب یذکر گفتن ها ح،یتسب.۶

 یدادگاه، قانون، اعتراض همگان. ۰

هفت تپه،  یکارفرما یها یاختالس ها و دزد شتریشدن هرچه ب یهمزمان با علن ر،یماه اخ کی در

دو ماه  یکیاگر تا . روشن شده است اختالسگر یکارفرما نیاز ا تینقش استاندار خوزستان در حما

 ماا کردندیقبل، تنها کارگران هفت تپه و مردم منطقه بودند که به استاندار خوزستان اعتراض م

از  رانیمردم ا تیاکثر ،یرسم ریو غ یمردم یگفت که به لطف رسانه ها توانیم تیاکنون با قاطع

عدالت هم  یبه خاطر تظاهر به برقرار ییضامسئوالن ق. استاندار خوزستان آگاه شده اند یها انتیخ

 یعتیشر اکمهما کارگران هفت تپه منتظر مح. فاسد را محاکمه کنند یعتیشر عتریهر چه سر دیشده، با

 !میفاسد هست
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 !ما یمایننگ ما ننگ ما  صدا و س
بارها تکرار شد و  89و  89 یبود که در اعتصابات کارگران هفت تپه که در سال ها یشعار نیا

 .داشتند یخوب اریبس لیآن هم دال یبرا

که  ییمایخوره، صدا و س یم شتریب یلیم یمایبه آن صدا وس یمل یکه به جا ییمایو س صدا

 یکنند، بدون برگزار یم ریدستگ یتیامن یکارگران رو نهادها ریو سا یبخش لیاسماع کهیزمان

را در  یبخش لیدوزد و اسماع یبرد و م یاتهام، م میتفه یحت ایخواست و  فریدادگاه و بدون ک

 !کند یخودش صادر م یبرا ربارانیکند و حکم ت یخود محاکمه م ییحرادادگاه ص

 اهویرا بدون مدرک به ترامپ و نتان نیریو سا یکند و بخش یسوخته درست م یطراح ییکذا مستند

لم و فساد ظ یاست که صدا یلیم یمایهمان صدا و س نیا یآر!! کند یوصل م نیو داعش و مجاهد

 تیبه شکا ،یبخش لیو اسماع انیقل دهیسپ تیرغم شکا یهمه تهمت و افترا عل نیا یاست، و برا

 !!نشد یدگیآنها رس

که  ییمایقدرتمندان است، صدا و س یمایرانت خواران و صدا وس یو صدا یلیم یمایو س صدا

به  0اعت خود در شبکه س نیتر نندهیامشب در پرب د؛یکوب یرا م یبخش لیآنطور مظلومانه اسماع

 چارهیالبته ب! دهد تا از عملکرد خود دفاع کند یملعون آنتن زنده م یعتیاستاندار فاسد خوزستان شر

زند و  یو با لکنت زبان حرف م دهیبر دهیکه بر دندیمردم به خدمتش رس یمجاز یآنقدر تو فضا

 .رنگ بر رخسار نداشت

 :است نیما ا سوال

گردن کلفت تر وسط ماجراست که همه  نیکدام مسئول یجز استاندار، پاپرونده هفت تپه، به  در

دستپاچه شده اند و به تکاپو افتاده اند تا از استاندار فاسدشان  نیچن نیا مایمسئوالن و صدا و س

 یا هفاسد آن نقش گسترد رانیمملکت است، و تمام مد نیما ننگ ا یمایصدا و س!رفع اتهام کنند؟

 .ها دارند یگیاسدب ریخابر فساد ا نیدر ا

 یآنها برا یغاتیبرنامه تبل نیشده بودند و آخر لیها تبد یگیاسدب یغاتیعمال به دستگاه تبل آنها

و صدا  هایکامل دولت یبهرحال هماهنگ!دادگاه آنها بوده است یها سه هفته قبل از برگزار یگیاسدب

 .مشهود است هییدر قوه قضا یخائن و بعض یمایو س

رشوه خوار رو در برنامه زنده  یعتیشر ،یو دروغ و شارالتان باز ایو ر ریتزو یمایصدا و س

در ! است یفراجناح کنهیادعا م. مردم است بونیکه تر کندیداده و ادعا م بونیآورده و به او تر

و  انیرسانه زورگو ست؛یرسانه مردم ن ما،یصدا و س نیا. ندارند یبونیتر چیکه مردم ه یحال

 ...مایننگ بر صدا  و س. و فاسدان و رشوه خوران است انیدروغگوو  السگراناخت

 کرد میفاسد مبارزه خواه یکردن بخش خصوص رونیتا ب -باد هفت تپه زنده
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 ،ینجوم یخشم ها ،یارقام سرسام آور، سرقت نجوم

 ‼!ساده یمطالبه ا
ن هفت تپه که در چند از اختالسگران و اشغالگرا یو تن یو رستم یگیاسدب دیدادگاه ام انیجر در

به چنگ  چیه متیبه ق یدولت نیمسئول یهستند که هفت تپه را با همدست یا یراس بخش خصوص

مقامات  یافراد با همدست نیپرونده، ا کیفقط در . مشخص شد یدیآورده و غارت کرده اند نکات جد

اند و خرج شرکت زده  بیارز اختالس کرده و به ج" دالر ونیلیو پانصد م اردیلیم" کیحدود  یلتدو

 .رسانده اند یارز را با اعتبار هفت تپه گرفته و قاچاق کرده و به مصرف شخص نیا. نکرده اند

" اردیلیده هزار م" متیق یبه جا نیمسئول یبا همدست 89باند بزرگ سرقت و غارت در سال  نیا

هشت "ط فق متیمرغوب دارد را به ق یهزار هکتار امالک کشاورز 09که فقط  یتومان شرکت

 متیهزارم ق کیبه  یعنی. را هم البته پرداخت نکرده اند نیاند که البته ا دهیتومان خر" اردیلیم

 ‼شرکت را به آنان واگذار کرده اند  یناسکارش

هفت تپه به آنها، از اعتبار  عیوس نیسرزم  یبعد از واگذار ،یباند غارت و اختالس و اشغالگر نیا

کرده و به  افتیدر یارز دولت زات،یتجه دیخر نیتحت پوشش دروغهفت تپه سواستفاده کرده و  

حدود  یعنی. دالر ارز اختالس کرده اند ونیلیو پانصد م اردیلیم کیپرونده  کیفقط در . زده اند بیج

 ‼اند  دهیکه با آن شرکت را خر یبرابر مبلغ 0992

 یهفت تپه و برا نیار  همغارتگر هفت تپه،  با اعتب یکه بخش خصوص یاختالس زانیم! میکن دقت

شرکت قرار  دیخر یاست که برا یبرابر مبلغ 0992برابر  یانجام داده اند ارزش یمصارف شخص

 ‼بوده پرداخت کنند

به اندازه  نهایا. با آب فراوان دارد یهزار هکتار امالک مرغوب کشاورز 09هفت تپه  شرکت

باند بزرگ اختالس و غارت، با  نیتالس ااخ زانیم یعنیارزش، اختالس کرده اند  نیبرابر ا 0992

 زیحاصلخ یزراع نیهکتار زم ونیلیم 63که هفت تپه به آنها واگذار شده، برابر با  یمتیاحتساب ق

 ‼و با ارزش است یآب

 توانندیاست که م یباند تبهکار با اعتبار هفت تپه کرده اند مقدار نیکه ا یاختالس زانیم! میکن دقت

باند، معادل است با  نیاختالس ا زانیم یعنی. کنند یداریخر زیحاصلخ نیار زمهکت ونیلیم 63با آن 

 ️‼با آب بخرند یکشاورز زیحاصلخ نیزم  ران،یکه بتوانند حدود سه برابر وسعت کل ا یمبلغ

برابر وسعت کشور پاکستان امالک  0.2است که بتوانند حدود  یبه اندازه ا نهایاختالس ا زانیم

دو برابر وسعت کشور  توانندیاست که م یبرابر با رقم نهایاختالس ا زانیم! ندبخر زیحاصلخ یزراع

 نستان،برابر افغا 2از کل وسعت کشور آلمان،  شیبرابر با ب. با آب بخرند زیحاصلخ نیفرانسه زم

 یبرابر کل وسعت عربستان آنهم نه صحرا 02 ه،یبرابر سور 8هفت برابر وسعت کل کشور عراق، 

 00! با آب باشد یکشاورز زیحاصلخ نیلکه ده برابر عربستان اگر همه آن زمسوزان و خشک ب

 ‼برابر لبنان 022برابر ارمنستان،  92 ،یبرابر وسعت کشور مالز 02برابر مصر، 



2شماره ! بولتن ویژه دادگاه دزدان و اختالسگران هفت تپه  

  9311متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                            خرداد                                                    83شماره  

20 

 6هر ) اند  دهیخوزستان را خر زیحاصلخ نیهزار هکتار زم 09تومان  اردیلیهشت م متیبا ق نهایا

. دالر اختالس کرده اند اردیلیم میو ن کیو با اعتبار آن حدود ( مانتو اردیلیم کیهزار هکتار فقط 

 یاعزر زیحاصلخ نیبرابر وسعت کشور امارات زم 222برابر  شودیمبلغ اختالس شده م نیبا ا

مبلغ اختالس برابر با  نیا! هفت تپه را به آنها واگذار کرده است رانیکه دولت ا یمتیبه ق -دیخر

برابر کشور  822با آب با وسعت  یکشاورز زیحاصلخ نیبا آن سرزم واندتیم نهایاست که ا یپول

 ابرهزار بر 29و  تیبرابر وسعت کشور کو 0620برابر وسعت قطر،  0222. کنند یداریعمان خر

 ‼وسعت کشور سنگاپور

 میو ن کیاز  شیبرابر وسعت کشور سنگاپور است و ب 92ذکر است که وسعت امالک هفت تپه  قابل

 ‼تر از کشور قطر است عیو وس تیبرابر کو

سال کارگران  32پرونده برابر است با دستمزد  کیباند غارتگر و فقط در  نیاختالس شده ا مبلغ

! رندیهزار کارگر حقوق بگ 2و  ردیتومان در ماه حقوق بگ ونیلیاگر هر کارگر فقط سه م. هفت تپه

منطقه  کیستمزد چند نسل از مردم برابر با د یعنی. سال کارگران هفت تپه 32معادل دستمزد 

 ‼کرده اند یداریفقط دو هفته دستمزد ما خر متیکه شرکت را به ق یدر حال! اختالس کرده اند

باند بزرگ  نیاختالس ا یاز پرونده ها یکیو سرسام آور تازه مربوط به  یاعدام و ارقام نجوم نیا

شده اند  چیه متیاشغال هفت تپه به ق موفق به نیمسئول یبا همدست نهایا. است یغارت و اشغالگر

 ‼هم با اعتبار هفت تپه اختالس کرده اند متیبرابر همان ق 0992و برابر با 

اما . بزرگ بدل شده است یسال ها به آتشفشان نیا یخشم کارگران هفت تپه و مردم خوزستان ط

مطالبه  کیبه حق است، ساده و  اریمطالبه بس کیاعداد سرسام آور  نیالبته خواسته ما در مقابل ا

شان،  یغارتگران و همدستان دولت نیو مجارات تمام ا یمحاکمه علن:  ساده  اریبه حق و بس

 .یکارگر یشرکت به شرکت تعاون یبازگشت مبالغ اختالس شده به شرکت و واگذار

خواستار بازگشت « مجتمع کشت و صنعت هفت تپه» راتیشده بخش تعم کاریکارگران ب

 !کارفرما شدند یازسوبه کار خود 
خرداد با تجمع مقبل دفتر  ۶۱مجتمع کشت وصنعت هفت تپه صبح امروز شنبه  راتیشده بخش تعم کاریکارگران ب  

 .خواستار بازگشت به کار سابق خود شدند تیریمد

ه چهارم از صبح روز شنب رسد، ینفر م ۱۲همه آنها که تعدادشان به حدود  یکارگران، قرارداد شغل نیبه گفته ا  

 .فسخ شده است ،یتا سه سال همزمان با فصل بهربردار ۰خرداد با سوابق 

از آن جهت حائز  رکاریجوشکار و تعم ،یکارگر ماهر فن کیاز ما به عنوان  کیکار هر : ندیگو یکارگران م  

 ریم تعمانجا یبرا یهفت تپه به کار و تخصص ما کارگران فن شکریکارخانه ن راتیاست که واحد تعم تیاهم

 .است ازمندیکارخانه ن زاتیو تجه آالت نیماش

کارگر با  نیشده، چند کاریکارگران ب نیدر ب نکهیا انیبا ب یوکشاورز  یواحد صنعت نیاز کارگران ا یکی  

اند  شده کاریکه ب یهمکاران: ماجرا گفت نیا حیوجود دارند، در توض زیارشد ن یو کارشناس یکارشناس التیتحص

آنها جنبه مستمر دارد، در  عتیکه طب ییارهاسال سابقه کار مستمر دارند و طبق قانون کاردر ک ۹تا  ۰ نیچون ب

 .شده وکارفرما حق اخراج آنها را ندارد یتلق یدر قرارداد ذکر نشود، قرارداد کار آنها دائم یکه مدت یصورت

 طیشرا لیوجود دارد که به دل ینگران نیا: دیگو یهمکارانش بعد از اخراج از کار م تیاو در ادامه درباره وضع  

 .میکن یزندگ طیشرا نیبا ا یادیمدت ز یبرا مینتوان تیوضع نینشود و با ادامه ا دایهمکارانم پ یبرا یکار چیه یسن



2شماره ! بولتن ویژه دادگاه دزدان و اختالسگران هفت تپه  

  9311متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                            خرداد                                                    83شماره  

21 

 :تهران یسوال از دادستان
 یقد وجاهت قانونشتابزده گفته است که وارد کردن اتهامات به استاندار خوزستان فا هیاطالع کیتهران در  دادستان

و !! باز کنند ندهیممکن است در آ یعنیپرونده باز نکرده اند و احتماال  یعتیشر یموجه است چون هنوز برا ریو غ

 تیقابل یمطالب را ذکر کرده و زمان یاز افراد بعض یبعض یگیبه پرونده اسدب یدگیرس انیگفته است که در جر

 کند؟ینم یخوب چرا ط!! عجب! !!کند یخودرا ط ییقضا ریاستناد دارد که س

و رشوه گرفتنش اعالم کرد اند؟  یعتیادعاها را درباره شر نیافراد ا یاست که کدام بعض نیا یما از دادستان سوال

زد و بنده کرده شما را تحت فشار قرا داده  یاگر عد ا!! خودتون بوده یعنیدادستان  ندهیافراد نبوده و نما یاون بعض

 !د؟یکن یم نیچرا به شعور کارگران و مردم توه مااست ا گرید ییماجرا رسدیم یباند که زورشان حسا

قبول  یگیشما اومده و هم زن استاندار و هم اسدب ندهیو ذکرگو و رشوه خوار توسط نما تیترب یاستاندار ب اسم

هم اعالم کرده که  یابعالجن ندهیو هم نما! داده یگیتو فرنگ رو اسدب الشونیکردند که خرج هال و هول استاندار با ع

بعد جناب !! به استاندار پرداخت شده یگیاسدب یقاهزار دالر از طرف آ 022 ییرزایبه نام م یشخص لهیبوس

چرا براش پرونده !! دزد حاضر، بز هم حاضر!؟یستیالعموم ن یمگه تو مدع! د؟یهست یمنتظر چ گهید... !! دادستان

که  دیدانیم! نداره؟ یقرض کرده و مورد یگیاز اسدب یپول دست یعتمداریخانم شر یبگ یخوایم ای! ؟یکن یدرست نم

 ! دیاریمبارزه با فساد رو درم یساخت و پاخت شما هم  فقط ادا: شهیم کارها نیاسم ا

 استاندار بازداشت نشده ؟ یعتیچرا شر: واضح  سوال

 ؟؟؟... دادگاه، زدوبند، پنهانکاری، 

شما  دیتوجه داشته باش م،یدیمفسد را هم د گیدادگاه اسد ب میدیرا د یساختگ نیومتهمان با عنا یشما برا یدادگاها

از سهامداران  یبخش دیبا دولت بدنبال ان هست انهیمخف یو در زدوبند یباز کیاز نظر ما شما هم اکنون هم درحال 

است و هرگاه  انیردر هفت تپه نبض اعتصاب در ج دیاشاما توجه داشته ب دیصحنه نگه دار یرا همچنان بر رو

 یدادگاه م،یکنیزد و مسبب ان اوضاع را رسوا م میخواه  ادیشده فر عیاز ما ضا یحق ایاز ما سواستفاده شده  میبدان

 .یگرید زیتالش کارگران هفت تپه بوده نه چ جهینت یگیشدن اسدب

به ان  نیطلب بوده، اما ااز جناح اصالح  رانشیگرم است و عمده رشوه بگ یبه روحان یگیپشت اسدب میدانیم ما

وووو ...... چاک  نهیشوش رشوه گرفته س ندهینما ینور یراض دیکه اصولگراها رشوه نگرفته اند، س ستین یمعن

دادگاه  دیشما ادعا کرد م،یکنیهفت تپه مطرح نشد ما آنها را منتشر م یکه اگر در پرونده راهزنها گرید یاسام اریبس

 یعنی یعلن یملتفت دیبرگزار کن یو دادگاه را علن دیرا تمام کن شینما نینشده ا یبراما خ دیکنیبرگزار م یرا علن

دادگاه در دسترس عموم مردم و خبرنگاران باشد نه  یها لمیخبرنگاران ازاد ومردم در جلسه حضور داشته باشند و ف

است،  یدادگاه علن میا فکر کنم دیو انتظار داشته باش دیچاک شما را اجازه ورود ده نهیس یچند رسانه حام نکهیا

نکند شما هم از آن  کنندیم یتکان دهنده ا یها یحتما افشاگر ستین یراه برگشت نندیبیبنظر ما حاال که متهمان م

 .دیترسیها م یافشاگر

دادگاه مرگ  نیکار تو در ا یانتها میدار ینطوریا یکه از پرونده ها یبا توجه به شواهد و قرائن و شناخت یگیاسدب

تجربه نشان داده دزد کوچک  یبزرگترت حکم دله دزد دار یسلطان دالرهرچند تو نسبت به دزدا یشویاست و تو م

عمرت چهار تا حرف بزن رسواشون کن،  ده،اخریرس انیبه پا زیتو ن هو هم اکنون دور شودیدزد بزرگتر م یتر قربان

 قاتشمیاعالم کن تحق یعلن یهرکس که رشوه دادپس حرف بزن، به  دیا دهیجاده رس یتو و خانواده ات به انتها

به مملکت،  یهمه ضرر زد نی،ا یمستقل و مردم یبسپار به روزنامه نگاران مستقل،خبرنگاران مستقل ورسانه ها

 .کوچولو به وطنت خدمت کن ی
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مبلغ اختالس در هفت تپه برابر است با  !فاجعه

 !!تومان اردیلیو هفتصد و پنجاه م ونیلیو نه تر ستیب
 متیکه شرکت را با آن ق یمتیبرابر ق 0992برابر با  یاختالس! هزار کارگر 2سال دستمزد  32برابر با  یاختالس

 نیو واردات شکر و به زم یسود شخص یکه با اعتبار هفت تپه انجام شده اما پولش برا یخیتار یاختالس! اند دیخر

 !مصرف شده یشخص یزدن صنعت شکر و سودها

در همان زمان که کارگران  فتد؟یمسئوالن رده باال اتفاق ب یاختالس بدون همدست یرقم نجوم نیا ممکن است چطور

تمام  دتیو نوش بودند و مسئوالن هم با جد شیهفت تپه در اعتراض و اعتصاب بودند، اختالسگران در حال ع

 !اکمه شوندمح دیبا سگراناختال انیحام یتمام!! ما کارگران بودند یبرا یمشغول پرونده ساز

  : دیفتنه جد

از ( نام محفوظ...) دیس یآقا. کمک کنن خوانیعده م کیها خراب شده  یگیاسدب تیشده حاال که وضع دهیبا سالم د

که در . تومار  و امضا است یو بزرگان روستا و جمع آور دانیسف شیو ر وخیبا ش یزنیدر حال را نیع یروستا

اشغالگر باعث  یگیخائن و اسدب یبخش خصوص نیا بخشعالم کنن که به دروغ به تهران ا خوانیطومارشون م

  لیاز قب شکرین یجانب عیصنا یکارخانه ها  دیو شروع به تول یبا احداث و راه انداز دیاشتغال و رونق تول جادیا

گران سال دستمزد کار 32برابر با ! که همش دروغه...  و خوراک دام و  یکارخانه رب گوجه و ذغال و الکل ساز

 یدر نوشت ها یگیکردن روند دادگاه اسدب یخنث یبرا خوانیعوامل و جاسوس ها م یبرخ. هفت تپه اختالس کردن

 یاطراف و خدمات رسان یاشتغال در منطقه و توسعه روستاها تیامن حادیباعث ا  یگیبگن که اسدب نطوریا یشیفرما

... و  یاریباشرف منطقه اعم از عرب و لر و بخت آگاه و ور،یمردم غ. یشرم آور یچه دروغ ها! به منطقه شده

و گرنه مردم با شما برخورد  دیدست از فتنه بردار. هستند که به مزدوران اشغالگر کمک کنند نیتر از ا اریهش

 .خواهند کرد

 ! و آگاه منطقه اریمردم هش! زیهمکاران عز

و اقدامات  دیریوامل و جاسوسان اختالسگران را بگع یو جلو دیخود بفرست انیدوستان و آشنا یرا برا امیپ نیا لطفا

امضا  یدادن مردم و جمع آور بیبا فر خواهندیم یروز شنبه دادگاه اختالسگران است و برخ. دیکن یآنها را خنث

کارگران  تیبه مالک دیهفت تپه با. رندیصدور حکم را بگ وروند دادگاه  یجلو یرستم-یگیخاندان اشغالگر اسدب یبرا

 اتحاد اتحاد. دیایمنطقه درب و مردم

  کارفرما، یکانال نفرت پراکن

گذاشته  یگوجه فرنگ لویاز چند ک یعکس ،یافکار عموم بیمذبوحانه اش در جهت فر یتالش ها نیآخر یدر راستا

رب گوجه  یکارخانه فرض یبرا هیانگار که مشغول آماده کردن مواد اول. یو نوشته برداشته محصول گوجه فرنگ

دروغ گفتند که خودشان هم  یگوجه فرنگ یکارخانه فرض نیمورد ا درعوامل کارفرما از بس !!! هستند یفرنگ

! کانال بوق کارفرما نیجناب ادم یا. خوردیدروغ ها را م نیکارگر هفت تپه گول ا کنندیفکر م. باورشان شده است

 نیاز ا تدس. روشن است فتیتو که تکل. ندرده باال نتوانست از عدالت کارگران فرار ک انیبا آن همه حام یگیاسدب

 ...نشده ریکارها بردار تا د
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 است؟ یسپاه با اختالسگران در حال همکار ایآ
 ستین دهیپوش یامروز بر کس. امضا است یکمک به آنها در حال جمع آور یدر حال کمک به اختالسگران است و برا نیع یروستا جیبس

 ییروستا جیبس. قطعا همدست آنها هستند کنندیکه از آنها دفاع م یدر مملکت را زده اند و کسان یرکورد اختالس ارز یرستم-یگیکه اسدب

توسط  یگیاز اسدب تیحما یبرا یو نظام یدستور سازمان ایاست که آ نیفرمانده سپاه ا یمانیسوال از ا. است سپاه تیمسئول ریز یو شهر

 کنند؟یسارقان و دزدان دفاع م نیها به طور خودکار دارند از ا یجیبس ایآ: اگر نه  چرا و یصادر شده؟ اگر آر جیبس یها گاهیسپاه به پا

 .مینیب یم ییعجب صحنه ها واقعا

  :هشدار درباره خبرنگاران جاسوس
و ر نهایهر جا ا! همکاران. چند روزه وارد شرکت شدن. ها هستند یگیدر شرکت به نفع اسدب یبردار لمیجاسوس در حال ف-چهار خبرنگار

صد تا  مایسدر پوشش دانشجو و شبکه خبر و صدا و  نهایا. دیو اسمشون رو معلوم کن دیو کارت ازشون بخوا دیریعکسشون رو بگ دیدید

راحت  نهایا دیاجازه ند. برخورد کرد دیبا نهایبا ا. کردن پرونده شون یماست مال یبرا یگیبا سفارش اسدب یاومدن ول گهید یپوشش دروغ

جاسوس ها اجازه  نیبه ا دیکن یبا همکاران همراه دیبه خرج بد رتیغ... و سرپرستان و  رانیلطفا مد. دروغ سر هم کننبچرخن و دل و 

همدستشون  نیاختالسگر رو محاکمه کنن االن مسئول یها یداعش نیحساس که با فشار اعتصابات ما مجبور شدن ا تیموقع نیدر ا. دیند

 .تا افشا بشن دیو اعالم کن دیریجاسوس خبرنگار ها رو بگ نینام و کارت ا. وسط کمک کنن ختنیر

 ؟یکنیم ییو راهنما یکنیم یهمراه نهایبه تو ؟ با ا میبگ یچ ؟یلیجم دمحم

نره  رونیاز هفت تپه ب یجاسوس میت نیا گهیاگر تا چند ساعت د میدیاختالسگران اشغالگر هشدار م نیا یرستم-یگیمزدور اسدب رانیمد به

 .دیکن رونیبه دست رو از شرکت ب نیدورب یجاسوس میت نیا...میهشدار داده باش! خواهد شد ییرایسرا به روش الزم ازشون پذشب در مهمان

 !دیبه هوش باش همکاران

 کنند؟یم تیچرا مسئوالن از اختالسگران و دزدان حما
 یخوزستان را به بخش خصولت نیگهفت تپه ن شکریمسئوالن در سال دولت و ملت، شرکت ن! رانیخوزستان و ا فیمردم شر 

هفت تپه اموال شرکت را به  یمسئوالن، کارفرما نیاز هم یبرخ تیبا حما ،یواگذار کردند و در سال به اصطالح اقتصاد مقاومت

ماه حقوق  نیما کارگران هفت تپه چند ا،یماف نیهنگفت در چنگ ا یپول ها وجودبا  ،یتاراج برده و در سال اقتصاد مقاومت

و  زیاز ر. به کار نکرده بود یزندان و اعتراف اجبار د،یاما جوابمان تهد. میآمد ابانیبه کف خ زیمسالمت آم یلیو خ میتنگرف

 .تندما نقش داش یدر سرکوب اعتراض قانون یاطالعات یتیتا امن یدرشت مقامات دولت

 یساز نابود نهیزم گرید یر چغندر و پروژه هااهداف کاشت کلزا، انگو شبردیبا پ یرانیا دیاز تول تیسال به اصطالح حما در

دولت را اجرا کردند و در  ینقشه ها یفساد گسترده و اجرا نهیکارخانه قند و زم یشهرستان شوش و نابود یگسترده کشاورز

و شوش و استان  نیتام یشورا میمسق یو در همکار سهیاما با دس. دادندیرا م کرش ریبرداشت چشمگ دینو دیسال رونق تول

 یقانون ریغ ینفر را اخراج و در آخر با تمام اعتراضات به حق ما در اقدام ۰۲ یشینما یدر تهران، با اجرا یدستگاه اطالعات

جبران خسارت به هفت تپه و کارگران  یراستا در یدیکار مف چیه دیما را اخراج کردند و در سال رونق تول ندگانیتن از نما ۰

 . به صورت موقت از زندان آزاد شد یبخش لیهمکاران، اسماع یهمتا یو اتحاد ب اما با فشار. هفت تپه نکردند

و  یکشور نیسال با فشار کارگران هفت تپه و فعال نیدر ا. میدیرا د اردیلیبه ت اردیلیجهش، در اختالس از م دیسال جهش تول در

شاهد دادگاه . میکارگران هفت تپه بود انیو حام یتنجا یو آقا فریو دمحم خن یبخش لیعموم مردم، شاهد لغو احکام اسماع تیحما

افراد زالو  یو در حال حاضر، اقدام ها. میبود رهیو برنج و غ دیپرا یشاهد گران. میبود یگیاسد ب یو زبان دراز یعلن ریغ

 تیبه جهت حما نیدروغ نیبا عناو یطومار یکه عوامل کارفرما فعالتر شده و به دنبال امضا مینیبیصفت و عوامل کارفرما را م

و  میخوانیک در خبرها م نطویاما در ادامه ا. روبرو شده اند نطقهم میهستند و خوشبختانه با عدم استقبال مردم فه یگیاز اسد ب

از  تیحما ایآ ست؟؟؟یشما چ یاصل فهیوظ انیآقا. وارد عرصه شده اند جیاز سپاه و بس یرد نشده افراد نظام ای دییهنوز تا

 !!!شماست؟؟؟ فیس از وظاو اختال یدزد
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! ریمسعود کث یهشدار درباره فتنه خبر

 ! نخواهد شد لیهفت تپه تعط

 !بلکه به خود ما واگذار خواهد شد
 یکه برا یموج روان یها در آستانه دادگاه اختالسگران و در راستا یگیخوار اسدب رهینوکر ج نیا ریکث مسعود

که قرار است شرکت  کندیاو به دروغ اعالم م. زده است یساز عهیدرست کنن دست به شا خواهندیاز او م تیحما

البته  دهدیاست ادامه م یکار نشدن نیا یقانون راز نظ داندیچون م شرفیرذل ب نیالبته ا. شود لیچند ماه تعط یبرا

ا حقوق چند م دیاست که بگو نیاو ا یاما هدف اصل. پرداخت خواهد شد کجاینداده شده  یبعد از چند ماه حقوق ها

 . اشغالگر خوب است یها یبرسد که بودن داعش جهینت نیتا به ا. افتدیم ریبه تاخ

محکوم به اعدام و در صورت بازگرداندن اختالس ها به هفت تپه حکمشان ممکن  یو رستم یگیکه اسدب دهیرس خبر

با  یعنی. هفت تپه است سال دستمزد کارگران 32انجام شده برابر با  یاختالس ها. شود لیاست به حبس ابد تبد

 .شرکت را از اول و دوباره ساخت شودیم. ثروت ها کل منطقه آباد خواهد شد نیبازگشت ا

 نطوریما سو استفاده کند و مثال ا یو ندار یاز مشکل اقتصاد خواهدیاربابش در تله افتاده م ندیبیکه م ریکث مسعود

کار  داندیم نکهیا یجاسوس خائن برا نیا. دیایشرکت ب دیجد تا صاحب میریکند که قرار است چند ماه حقوق نگ نیتلق

 یخودش سپاه را مالک بعد یسپاه و خودش برا یدادن برا نها تمام شده ازحاال شروع کرده به دم تکا یگیاسدب

آورد که بعدا  یرا هم م یقرار است شرکت به کارگران واگذار شود نام شرکت تعاون داندیاما چون م. دهدینشان م

 !را گفته بودم نیمن هم ا دیوبگ

 نیبهتر است ا دیشا میاست که فکر کن نیا یما برا نیب ینگران جادیها ا امیپ نیشرف از ا یهدف مسعود ب! همکاران

 یگیکار اسدب انیکه پا یدر حال. ها وقت بخرند یگیاسدب یبعد طومار درست کنند و برا. میاشغالگران را نگه دار

خواهد شد که در قالب  نیدست کم چهار هکتار  زم گرواگذار خواهد شد و سهم هر کاراست و شرکت به کارگران 

 .است شرفیچقدر ب ریمسعود کث نیا دینیبب .قرار است واگذار شود یسهام در شرکت تعاون

 حالت حبس ابد خواهند گرفت نیاند و در بهتر یها رفتن یگاسدبی️

 عقب نخواهند ماند حقوقی️

 شودیدالر به خود ما بازگردانده م اردیلیم میو ن کیکم  دست یعناختالس ها ی️

 شد میو خودمان صاحب شرکت خواه شودیخودمان واگذار م شرکت به شرکت تعاونی️

 !میپرتاب کن ریمسعود کث یتف بزرگ برا کی یدسته جمع یهمگ پس

کالن به  یرشوه ها اختالس ها و اهیجعبه س یروابط عموم یو موسو ریمسعود کث. دادگاه ارباب اوست فردا

 .رندیمورد محاکمه قرار بگ دیشوش و خوزستان هستند و با نیمسئول

 اشغالگران در حال نابود شدن اند -باد هفت تپه متحد زنده

 ننگ بر خائنان و جاسوسان -تپه از آن ماست  هفت

 زنده باد هفت تپه -زنده باد اتحاد -باد کارگر زنده
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عامل سابق  ریمد یدستهم! از اختالسگران گرید یکینام 

 . اشغالگر هفت تپه یکارفرما یدر اختالس ها
عامل سابق  ریمد بیمومن غر دیها داشته و اسمش از قلم افتاده است، فرش یگیدر فساد اسدب ینقش اساس کهیاز کسان یکی

کر که قرار بر واردات آن ش دیکه بعنوان خط تول یدالر ونیلیم ۱۲۲ یکارخانه در فساد ارز ریبعنوان مد یکارخانه است که و

شدند،  دییدالر ارز تا ونیلیم ۱۲۲ یبه جا ییکشور سفر کرده و آن آهن پاره ها نیبه ا سدمفا نیبوده است، همراه با ا ایتالیاز ا

بوده  یعامل شرکت هفت تپه در زمان دولت ریمد یبوده و زمان یسابق دولت رانیاز مد یکی یو رایز. شده است دییتا یتوسط و

 .مفسده استفاده کرده است نیدر جهت ا طارتبا نیها داشته است و از یدولت انیدرم یت و ارتباطات گسترده ااس

در پرونده خود دارد که  یاردیلیفساد چند م کیبودن بود،  یدولت یعامل شرکت در زمان ریکه مد یدر زمان بیمومن غر دیفرش

به نفع کارفرما راه  یخود درست کرده بود تحرکات یکه برا یاده از باندبا سو استف یو. متاسفانه تا کنون محاکمه نشده است

بود  یاز کسان یکی. کرد یم میتقس یگسترده ا یازخود پول ها تیدور خود به جهت حما قهمزدوران و حل نیکرد و ب یم یانداز

کباب به دماغش  یآقا دوباره بو نیظاهرا ا. کرد یم یلحظه خوش خدمت نیبود و تا آخر یگیکه کامال در خدمت خانواده اسدب

 !کرده است ادهندوستانی لشیکرده و ف

 یدر اختالل ارز یبه جرم همدست نیو همچن یدولت تیریدر اختالس در زمان مد یبا توجه به نقش و میخواهان هییاز قوه قضا 

آن همه  یهفت تپه بگذارد،در ازاخود را درشرکت  یپا کهیدر صورت میده یهشدار م یضمنا به و. ها محاکمه شود یگیبا اسدب

 .شد واهدکارگران مواجه خ نیبا مشت آهن انت،یخ

 مستقل هفت تپه یکارگر نیاز فعال یجمع

 خاطره ای از مومن غریب
از اعتصابها که نسبت به عدم  یکیدر  بیسال اخر مومن غر بایبگم تقر بیاز مومن غر یخاطره ا کی ،خواستمیمسالم، 

 یگیاسد ب یپرداخت شدن حقوق برا رتریهرچه د یاومده بود که کارگرارو گول بزنه و برا بیمن غرپرداخت حقوق بود و مو

 ستادیمحکم تو روش ا یلیخ یژنیساالر ب ایپور  ژنیبه اسم ساالر ب امخوراک د یاز کارگرا یکیها زمان بخره اگر اشتباه نکنم 

به مومن . بیداده بود به مومن غر ریخالصه گ ن؟یکنیداختش مپر رید نقدریکه شما هم ا میریگیو گفت مگر ما چقدر حقوق م

گفت اصال اگر راست  هشهو ب یو  میریگیحقوق م ریو رقم باالس ما کارگرا در حد بخور نم یگفت تو حقوقت نجوم بیغر

عوض رنگ  بیمومن غر ؟یریگیچقدر حقوق م نمیبهش گفت بگو بب قهیحدود ده دق ؟یریگیچقدر حقوق م نمیبگو بب یگیم

از کارش اخراج شد و  لیاون کارگر شجاع بدون دل دمیشن نکهیخالصه گذشت و گذشت تا ا. رفتیاز جواب سوال طفره م کردیم

 .بوده بیشک ندارم که کار مومن غر

ه به بازگشت ب یکرد و اداره کار هم که همدست اونا بود را تیکه من از اون کارگر محترم دارم به اداره کار شکا ییخبرا طبق

 .باشه کاریاالن هم ب نیکارش نداده و متاسفانه فکر کنم تا هم

اون کارگر شجاع که مسبب اخراجش مومن  ریگیپ خوامیمستقل م نیفعال گردت،ازیفاسد،اه کارگرا م بیلعنتت کنه مومن غر خدا

 .داره برگرده به شرکت یاگر راه کارهیبود بشن و اگر ب بیغر

 یمعاون فن گر،یاستاندار رشوه خوار خوزستان بار د ،یبانک کشاورز یروسا ،یشاورزک ریمعاون وز ،یکشاورز ریوز یپا

 انیبه م یرستم-یگیباند مخوف اسدب یها و اختالس ها یروشوه خوار در دزد نیاز مسئول گریگله د کیاستاندار خوزستان و 

 !مطرح شده است وزاست که در دادگاه امر یاسام یبرخ نهایا. آمد

تا عدالت را در  دیدستگاه قضا و عدالت کارگران هفت تپه را ببر یبرا دییایب گفتند؟یکارگران هفت تپه درست م که دیدید حاال

ارسالن ! و فرماندار شوش یمیسامر تم د؛یشوش هم برو تیامن سیپل یبهمن یسراغ مرتض! میما خود عدالت! میکن یجهان جار

 !دیفاسدها هم برخورد کن نیبا ا. میدار قیار دقما آم! داد جرها  یگیاسدب یکه خودش را برا نیغمگ
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 !مفت خور یاردمحمی
 میندازیم رونیب میبود رو دار نیکه پشتشون به دولت و مسئول یو اشغالگران یو رستم یگیاسدب یباند بزرگ دزدها 

دند اما ما دزدها همراه بو نینصف مقامات مملکت با ا! احمق شه؟یتو و امثال تو جا باز م یاالن برا یفکر کرد

وجدانا ! کننیاما خر داغ م یدیکباب شن یتو شرکت؟ بو میتو رو راه بد مییایم یحاال فکر کرد!  میکنیم رونشونیب

! برو گم شو کثافت مفت خور! مردم یبرا یعباس که دعا و روضه بخون دیدم س متیندازیم میبریم یتو گون متیکنیم

نظر  ریبشه اما ز یشرکت دولت کی: ندارن  شتریهفت تپه دو انتخاب ب کارگران! یاریاسم هفت تپه رو ب مینینب گهید

. عایگم شو سر! مثل تو دزد و دغل یینه مفت خورا. که خود کارگران سهامدارش باشن یشرکت تعاون ایکارگران و 

 !اریکال اسم هفت تپه رو هم ن

و اموالش به کارگران هفت تپه واگذار  ندارد و کل شرکت دیگذار جد هیبه سرما یربط یبحث شرکت تعاون! همکاران

 !خواهد شد

 مختلف یاز کارگران از بخش ها یجمع

 روز،ید سانیگذشته، کاسه ل یها ییکایسند

 !نان به نرخ روز خوران امروز
نفر  یبا سه نفر و نصف جشیدر پ یو جاسوس دوجانبه، متن ینوکر رستم شرف،یرضا رخشان ب شیروز پ چند

به  یفالن سازمان کارگر یاز سو کوفردین دونیمسئوالن اجازه بدهند که فر نکهیبر ا یمبن! مودکننده منتشر ن دیبازد

 !کند رکتکشور ش یمفسده مال نیکارگر هفت تپه در دادگاه بزرگتر کیعنوان 

 !آبروها یب یا! گربه نره و روباه مکار: کفردیرخشان و ن! متقلب و دغلکار یها کثافت

شما جزو عوامل کارفرما و همدست  دونهیخبره که نم یب نهمهیا دیا باش مکاتبه داشتکه شم یسازمان کارگر اون

مفسدان  نیعلم هم ریز روزید نیتا هم روز،یرفته که تا د ادشیکارگر هفت تپه  یفکر کرد د؟یهست یتیامن یروهاین

 !!د؟یزد یم نهیس

ها  یو رستم گیاسدب دیاز ام د،ینشاط و ام گسترده و دادن یها تیرضا رخشان با اون همه حما یدروغ پراکن کانال

 !نرفته است ادمانیبه کارگران هنوز 

) یدزفول در کنار مهرداد رستم انیگنجو مارستانیتو و نوچت احمد رضا پور درب ب  لمیهنوز ف! کوفردین دونیفر

 قهیه شما درباره طرک یو جمالت ارانشیو ( گذراندن دادگاه فساد و اختالس است یاختالسگر که در حال یکارفرما

کارگران رو  نیا دیبا یگفتیتو به کارفرما م! است رفتهما ن ادیاز  د،یرفتار با کارگران اعتصاب کننده به کار برد

رفته؟ بهتر است  ادتی! دیبا کارگران مماشات کن دیها رو اخراج کرد و نبا یاعتصاب دیبا! سرکوب کرد و اخراج کرد

 !میکه با هم مرور کن

 !شهیسنگ بند نم یوگرنه سنگ رو! راه اخراج کردنه نیبهتر! با کارگران مصالحه کرد دینبا گهید :دونیفر

شد، کجا  یپرونده ساز ینجات یو عل فریو دمحم خن یبخش لیاسماع ندگانشونیکارگران هفت تپه و نما یبرا کهیزمان

 د؟یکرد بیو تخر دیکرد یو بهشون فحاش دیمطلب منتشر کرد یو نجات فریو خن لیاسماع هیچقدر عل ادتونهی! ؟یبود

تو بغل  د؟یهمه سال کجا بود نیشما در ا د؟یکردیم ریکارگران رو تمسخر و تحق شدیهر بار اعتصاب م ادتونهی

 !!یرستم
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هر کس ! ستیبه گرفتن مجوز از فالن سازمان و نهاد ن یازیخب ن!! دادگاه یمحاکمشون بر یبرا یخوا یم حاال

دادگاه؟ دادگاه رفتن که  میبر ذارنینم دیگفت د؟یرو هم گول زد یاون سازمان کارگر! اه شرکت کنهبره تو دادگ تونهیم

محاکمه  زیم یفاسدان رو پا نیکارگر هفت تپه ا مبارزهبا ! متقلب یکالهبردارها یا! بره تونهیم یهر کس. آزاده

خودتون جور  یبرا غاتیگران هفت تپه تبلاز محصول مبارزه کار دییایب دیخوایم دیکشوندن و شما که همکارشون بود

 !دیشرفیچقدر شما ب د؟یدزدها همدست بود نیشما که با هم د؟یکن

که  نیریو سا فریو خن یکارگر باشه باشه، امثال بخش ندهیاگر قرار بر شرکت کردن در دادگاه به عنوان نما ایثان

نکنه به عنوان شاهد و مدافع !! نند نه امثال شما هاشرکت ک دیدادند با نهیو هز دندیمفسدان جنگ نیساله با ا نیچند

 د؟یقراره در دادگاه شرکت کن یو رستم یگیاسدب

حق دارن دوستانتون ! د؟یکن یشرکت م( یو رستم گیاسدب) تو دادگاه دوستانتون دیکش یشما خجالت نم بعد

شما که خوب چرب و  یبوده، برابد یهرک یبرا! د؟یخوا یم یچ نجایشرفا شما ا یبهتون بگن ب(یو رستم یگیاسدب)

 !!میکرد یلیچ

در اطالعات و  انیو رضا رخشان جاسوس دوجانبه صادق! یو معرفت یو کور شعور یکور چشم کوفردین دونیفر

چگونه تو  د،یهست یکارگر ندهیما سوال است که اگر شما فعال و نما یبرا ،یتیفعال امن  یا تیامن سیدر پل یبهمن

پرونده  نیاز شما تو ا یاست، اصال اسم دهش لیکارگران تشک یپرونده که برا 022از  شیبسال اعتصاب و  9 نیا

 !دیکرد دیتونست یبا کارگران و فعاالن هر کار تیاز کارفرما و ضد تیبلکه برعکس در حما!! ستیها ن

 یرا با توجه به ب کوفردین دونیدر جوابشون، که فر دیاف نامه بزن.وی.یکنم، به سازمان آ یبهتون م شنهادیپ کی

و  دییمعاف نما!!! و طاقت فرسا و خطرناک نیسنگ تیمامور نیهفت تپه و کشور، از یجامعه کارگر نیدر ب ییآبرو

 د؛یدار ییو اگر اندک آبرو دیرو جمع کن یشب باز مهیبساط خ نیپس ا! دیینما یما معرف نیگزیرا جا یگریشخص د

 .دیکن بانیرو از خجالت سر در گ دیریبهتره خفه خون بگ

 مختلف یهفت تپه در بخشها یاز کارگران و فعاالن کارگر یجمع

 

حرکت کارگران مستقل برخورد  نیشما که با کوچکتر یجعفر یآقا. محاکمه شوند دیاختالسگران با انیحام یتمام

رتان است؟؟ کارگران به ضر یاریچون االن هوش د؟یریگیخواهر زاده خودتان را نم یچرا االن جلو دیکنیم نیآهن

 کند؟یدر حال غرق شدن است و شما را هم با خود غرق م یگیچون اسدب

تا  میدهیعنوان بهانه به شما نم چیدر شهرستان، به ه انشیو حام یگیچشم اسدب یشد ما به کور ینجوریکه ا حاال

 .دآنها، مجازات خواهند ش انیحام یهم اختالسگران هفت تپه و هم تمام. دیرا نجات ده یگیاسدب
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 پرونده اختالس در هفت تپه  دیجد اتیجزئ
 یمسعود یقاض استیبه نام شرکت هفت تپه، روز گذشته به ر یمتهم تخلف ارز ۰۹جلسه دادگاه پرونده  نیچهارم

اتهام شدند و به ارائه  میکحال زاده تفه یاول و مجتب فیمتهم رد ،یگیاسدب دیام یدر جلسات قبل. مقام برگزار شد

تمام مانده بود،  مهیخود را که در جلسه سوم ن اتیدفاع انیمسعود جالل زیداختند و در جلسه چهارم نخود پر اتیدفاع

 .دفاع از خود ابراز کرد یدر راستا یمتهم قرار گرفت و سخنان گاهیدر جا زین یمیاکبر فه یرساند و عل انیبه پا

در زمان وقوع جرم بوده و اکنون به اتهام  یهر دو از کارکنان بانک کشاورز یمیو فه انیجالل زان،یگزارش م به

اتهام  یدر محضر دادگاه مورد بررس افتهیو سازمان  یشبکه ا رمجازیمعامالت غ قیاز طر یمشارکت در اخالل ارز

 .وارده هستند

متهمان  ییوروی ونیلیم ۰۱۳ یقرار گرفت و از بده گاهیهم در جا یبانک کشاورز ندهیجلسه چهارم دادگاه نما در

حرف مشترک را  کیجلسه از دادگاه  نیدر ا یمیو فه انیجالل. خبر داد یبه بانک کشاورز یگیل زاده و اسدبکحا

به  التیپرداخت تسه یو صرفا دستورات را برا رفتهبه عنوان کارکن بانک از باال دستور گ نکهیا: کردند یتکرار م

 .شکر اجرا کرده اند دیواردات خط تول یو کحال زاده و شرکت معتمد پارسه برا یگیاسدب

کرد که اکنون او را تنها  هیگال ،یوقت بانک کشاورز رعاملیمد دزاده،یشه یخود از مرتض اتیدر دفاع انیجالل

و  ؛«ستمیعامل با ریمگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مد»: و گفت ردیپذ ینم یتیگذاشته و مسئول

از پشت پرده »: داد حیاو توض. صحبت کرد ادهو کحال ز یگیبه اسدب تالیپرداخت تسه یاز فشارها برا زین یمیفه

کردند که مصوبات  یم تیبه شدت فشار، اصرار و تماس بود و حما یخبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورز

 به یگیاسدب یهزاردالر ۵۲جلسه از رشوه  نیدر ا نیهمچن. «شود یافراد اجرائ نیبه ا یارز التیمربوط به تسه

( یگیاسدب) شانیا»: داد حیوقت شعب تهران توض سیبه عنوان رئ یمیشد و فه بتصح یحراست بانک کشاورز

مبلغ به او پرداخت  نینبودم و بعد از آن متوجه شدم که ا ریبه حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مد مایمستق

 یتیامن لیبه دال دادکه او پاسخ  یه من نگفتموضوع را ب نیچرا در آن زمان ا دمیاز او پرس نیشده است؛ بنابرا

 .«نگذاشتند که من گزارش دهم

 میبرگه سبز داد رعاملیبنا به درخواست مد: انیجالل

به جرائم  یدگیرس ژهیدر شعبه سوم دادگاه و یدولت یتخلفات ارز ها یجلد ۶۹به پرونده  یدگیجلسه رس نیچهارم

مفاد مواد  میمقام ضمن قرائت و تفه یمسعود یجلسه قاض یابتدا در. برگزار شد یاخاللگران و مفسدان اقتصاد

خود را  اتیحاضر شود و ادامه دفاع گاهیخواست تا در جا انیاز متهم جالل ،یفریک یدادرس نییقانون آ ۶۳۱و  ۶۳۹

 .کند انیب

در دفتر  یرکجلسه مشت. میبنا بر درخواست شعبه، مجوز را داد یبرگه سبز گمرک نیدر تضم: گفت انیجالل متهم

امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که  ریبرگزار شد و مد یبانک کشاورز رعاملیمد

 ...الزم انجام شود یاعتبار سنج

 یارز اتیپرداخت ارز بدون توجه به هشدار اداره عمل

 دیتمد کیکه صرفا با  دیکرده ا انیخود ب اتیاعشما در دف: گفت انیدادستان، خطاب به متهم جالل ندهینما ،یدمحم شاه

 یشده را برا نییسه بار مهلت تع یتا اواخر د ورینبوده و در واقع از شهر دیتمد کی نیکه ا یدر حال د؛یموافقت کرد

 یارز اتیصورت گرفت که در نامه اداره کل عمل یدر حال د،یتمد نیا. دیکرد دیانجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمد

به شما دستور انجام مساعدت  یچه کس دییبگو.شرکت هشدار داده شده بود نیدرباره عدم تعهدات ا ینک مرکزبا

 . داد
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 دیبر اساس بخش نامه بود و تالش دار دیکه تمد دیکن یخود عنوان م اتیشما در دفاع: کرد حیدادستان تصر ندهینما

خدمات را  نیبه شما اجازه ا دیبا یاس مقررات، بانک مرکزکه بر اس یدر حال د؛یجلوه ده یکار خود را قانون نیکه ا

 یگونه رفتار م نیشما با همه ا ایصادر شد؟ آ یال س یبرا یچرا مجدد حواله ارز د،یکرد دیحال اگر تمد. داد یم

گروه  که بانک با یاقدام د؟یگونه رفتار خاص دار نیا زیبا او ن رد،یخواهد از شما وام بگ یکه م یکشاورز ایآ د؟یکن

 نیبه شما گفت ا یچه شخص دییبگو دیو معتمد پارسه داشت، مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما با اکیآر

 د؟یمساعدت را انجام بده

 ای ونیاتوماس یشما در بانک کشاورز ایآ: دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت ندهینما

 یشرکت ها رانیمد ۶۱۹ماده  یدر راستا نهیزم نیدر ا د،یبرد یم شیپ یار ها را تلفنچرا ک د؟یخودکار ندار یحت

 .دهند حیتوض دیبا یبانک کشاورز ندهیو نما یخصوص

 !! یگیاسدب یجلسه سه جانبه برا کی ینیریش

 یه اجلس یگیاسدب دیبا حضور ام نیعامل و همچن ریبا حضور استاندار خوزستان و مد: پاسخ داد انیجالل متهم

. پاسخ گو باشند دیافراد هم با هیبق نیامور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر ا ریدر اتاق مد یشد و موارد لیمشترک تشک

 .ستمیبا رعاملیمگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مد

 د؟یداد یچرا شما دوباره حواله ارز: دادستان گفت ندهینما

 .پاسخ دهد دیعامل با ریمد: پاسخ داد انیجالل متهم

به همان  نیبنابر ا د؛یمداخله کرد د،ینداشت یکه سمت یشما هنگام: گفت انیمقام خطاب به متهم جالل یمسعود یقاض

 .مقصر است رعاملیکه مد دیاندازه مقصر

 د؟یداشت، موافقت کرد یو جار ینشده ارز فایکه تعهدات ا یمهلت شرکت دیچرا با تمد: کرد حیدادستان تصر ندهینما

 !د؟یکرد دییکه تأ دیکل شعب استان بود ریمد خیشما در آن تار ایآ

 .شعب بانک در تهران بودم ریمد ۶۹/۱/۳۱ خیبنده تا تار: پاسخ داد انیجالل متهم

 یشعبه بروم و به فرد نیماند که بنده از ا یم نیمثل ا. دیروز بعد نوشت ۶۹نامه را : مقام گفت یمسعود یقاض

 !هم صادر کن یرأ کی ،یانیشما در جر ،یفالن میبگو

 یو کحال زاده به بانک کشاورز یگیاسدب ییوروی ونیلیم ۰۱۳ یبده

: حاضر شد و گفت گاهیدر جا یپرونده به دستور قاض یبه عنوان شاک یبانک کشاورز یحقوق ندهیهنگام نما نیا در

است که مستندات آن را ارائه کرده بوده  یو ارز یو اخالل در نظام پول یما از چهار متهم کالهبردار تیعنوان شکا

 .میا

 نیآمد که ما به ا شیپ صیترخ انیدر جر یداده شده به شرکت و در بحث شکر موارد التیدرباره تسه: ادامه داد او

و  میبه دست آورد ینداشتند و ادله ا تیدر مراجعه به بانک حسن ن( کحال زاده ،یگیاسد ب)که متهمان  میدیرس جهینت

 .دارد یفریرفع تعهد نشده و جنبه ک یسناداز برات ا یادیمقدار ز. میعالم جرم کردبر اساس آن ا

اقدام  کی یبردن کار ها با تماس تلفن شیپ ایآ د؟یدار ونیاتوماس یشما در بانک کشاورز: دیدادستان پرس ندهینما

 فوق العاده؟ ایمتعارف است 

 د؟یدیدرباره کارکنان بانک رس یشما به تخلف ایآ. مهلت خالف ضوابط بوده است یاعطا: دادستان گفت ندهینما
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 .دیکن انیمطالبات بانک را ب زانیم: گفت یبانک کشاورز ندهیدادستان خطاب به نما ندهینما

 دانیاهواز و م یاز دو شعبه سلمان فارس ورویهزار  ۱۱۱و  ونیلیم ۰۱۳: کرد حیتصر یبانک کشاورز ندهینما

بوده که سه عدد از  یحواله ارز ۳۳با  وروی ونیلیم ۱۳اصل مبلغ شعبه اهواز  .ونک، تعهد رفع نشده وجود ندارد

فقره  ۵۱فقره اصال رفع تعهد نشده و  ۹۳رفع تعهد شده و  ورویهزار  ۱۹۹و  ونیلیم کی زانیحواله ها به م

 .مشمول تفاوت تعرفه است

شعب تهران بودم  ریبود که مد ۳۱ وریشهر ۹۶ خیمن در تار تیبا توجه به مستندات موجود فعال: گفت یمیمتهم فه

 یو ارز یبوده است و مراودات مال یبانک کشاورز یمشتر ۳۹و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال 

بنده گفتم مصوبه به دست من . گرفته شد سکه شروع به کار کردم، از ستاد با من تما یدر مقطع. با بانک داشت

 .کاره بوده ام چیمجوز داده است، بنده ه یاعتبار یعال یشورا یتوق یقاض یاست؛ اما آقا دهینرس

 دهیرا ند یاعتبار یعال یمصوبه شورا دیگو یم رعاملیمد

 یعضو آن است، تعهدات ارز زین انیجالل یکه آقا یاعتبار یعال یشورا: دادستان، گفت ندهینما ،یادامه شاه دمحم در

شود، مسئول بانک  یشرکت صادر م یبرا یمیفه یدر زمان آقا یرزکند و مجددا حواله ا یم دیرفع نشده را تمد

بوده و  یاعتبار یعال یمصوبه مربوط به شورا دیگو یکنند و م یتهران ارسال م یرا به دادسرا ینامه ا یکشاورز

 ونیلیم ۹۹، ۹۲/۹تا  ۹/۹ خیاز تار: سؤال دارم یمیفه یاز آقا. است دهینرس بیمطرح و به تصو رهیمد ئتیدر ه

 حیتوض نهیزم نیدر ا. نامه ها بوده لیذ یسینو هیبه شرکت داده شده است که صرفا با حاش یارز التیدالر تسه

 .دیده

کردند که مصوبات  یم تیبه شدت فشار، اصرار و تماس بود و حما یاز جانب وزارت کشاورز:... گفت یمیفه متهم

در  یدر نامه ا انیجالل یاما آقا د؛ینرس رهیمد ئتیه دییتأکه انجام شده، به  یمصوبه ا: او ادامه داد. شود یاجرائ

 .نبودم رهیمد ئتیبا دوستان ه ریدرگ مایمستق یناستا ریبنده به عنوان مد. مصوبه قرار گرفته است انیجر

چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ . معتمد پارسه برگشت خورده است یایچک شرکت دن: دادستان گفت ندهینما

 .نشده است فیتکل نییهنوز تعچک هم 

که  میرا بلوکه کن یمعادل چک برگشت میخواه یدارد و م یشعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشت: گفت یمیفه متهم

پاسخ دادند  تیارجاع دادم که در نها یبه بازرس ونیاتوماس قیبنده موضوع را از طر. برود نیاز ب یاثر چک برگشت

 .بالمانع است

 شاه چک بانک : یگیچک پدر اسدب

 است؟ یلحاظ نشد و در حساب ارز یالیچرا در حساب ر: دادستان گفت ندهینما

 .اعالم کرد بالمانع است یاست و بازرس یالیدر حساب ر: گفت یمیفه متهم

 مصوبه پاس نشود؟ یاخذ شده برا یچک ها یکه برخ دیشما گفت: کرد انیب یمیدادستان خطاب به متهم فه ندهینما

تعلق دارد، شاه  یگیچک که به پدر متهم اسدب کیدارم شعبه اذعان کرد  ادیدرباره چک ها به : گفت یمیفه متهم

 .میآن را خرج نکن یمطالبات وصول شود و به راحت گریتا د میآن چک را نگه دار هیتوج نیبا ا دیچک است و با

 یبرا یارز یحواله ها ،یپول یدسراچرا پس از گزارش و دستور دا: کرد حیدادستان، تصر ندهینما ،یدمحم شاه

 نیدر ا. شرکت تعهدات خود را انجام نداده است نیمعتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که ا یایشرکت دن

 .دیده حیباره توض
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 .بانک ارجاع شده است رعاملیبه مد نایقیخبر بودم و  یلحظه ب نیگزارش تا ا نیاز ا: گفت یمیفه متهم

شما عنوان کرد که  تیپرونده در زمان فعال نیاز متهمان ا یکی: گفت یمیدادستان خطاب به متهم فه ندهیماادامه ن در

 .دیمسئله را گزارش نکرد نیچرا ا. هزار دالر رشوه به او پرداخت شده است ۵۲

 گزارش ندادم یتیامن لیبه دال: یگیاسدب ریگ رشوه

نبودم و بعد از آن متوجه شدم که  ریعه کرد و در آن زمان بنده مدبه حراست مراج مایمستق شانیا: گفت یمیفه متهم

که او پاسخ  یموضوع را به من نگفت نیچرا در آن زمان ا دمیاز او پرس نیمبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابرا نیا

 .دیسبپر شانیاز ا دیتوان یحضور دارند و م شانیا لحا. نگذاشتند که من گزارش دهم یتیامن لیداد به دال

 .شود یم لیخرداد تشک ۶۹دادگاه سه شنبه  یجلسه بعد: مقام ختم جلسه را اعالم کرد و گفت یمسعود یقاض

 ؟!با اختالسگران همدست است هیقوه قضائ ایآ
به علت فشار ما کارگران هفت تپه و . دیا دهیرا د یرستم-یگیحتما مضحکه دادگاه اختالسگران اسدب! همکاران

است  یهمش باز نهایاما به نظر من ا. کرده اند یدو نفر را دادگاه نیدر خوزستان دارند ا امیقو  زشیکه از خ یترس

 چرا؟ دیدانیم! بمالند رهیکه سر ما را ش

اموال رو پس بده تا  گفتنیبود که بهش م ریدستگ یبابک زنجان! پرونده اختالس آزاد است نیمتهم بزرگتر: اوال

! یمسخره باز! معاوناش زندان هستند هیاول پرونده آزاد است بق فیمتهم رد! آزاد است یگیاما اسدب. یاعدام نش

 نشدند؟ ریآزادند و دستگ یگیو احسان اسدب یگیاسدب دیبوده که ام میاختالس سه نیدر ا یو مسئول قضائ یکدام قاض

اطالعات و  بوده که استاندار خوزستان بازداشت نشده ؟ وزارت کیدر اختالس شر ییکدام مسئول قضا: دوما

ناگهان  کندیحقوق معوقه اعتراض م یکه برا یمواقع چشم ندارند گوش ندارند اما کارگر نیاطالعات سپاه در ا

 !فرستندیم یلشکر زره

چرا  ستین کیشر یرستم-یگیاسدب یدر اختالس ارز یجانیالر یشخص یحساب ها یمثل ماجرا هیقوه قضائ اگر

حرفا هم  نیو ا کندیم جابیمصلحت نظام ا. مید؟ منتظر پاسخ روشن هستآزاد هستن یعتیو استاندار شر یگیاسدب

 .جواب روشن و شفاف لطفا. ستیجواب ن

 ! میعمل کن ارانهیعوامل کارفرما، هوش سهیدر مقابل دس

از هر  د،یشناس یم یاز آنها را به خوب یلیخ زیکه شما کارگران ن یگیو نوکران اسدب سانیاز کاسه ل یعده ا! یو همکاران گرام دوستان

 .کنند یفاسد استفاده م یکمک به کارفرما یبرا یحربه ا

همه را دعوت به تجمع  ،یکارگر نیفعال  6و  0شماره   هیو با نام اطالع یکارگر نیبا سواستفاده از نام فعال النهیحرکت رذ نیتر دیجد در

 !!!کرده اند یدرب فرماندار

هرگونه  یول میکن یدرک م یرا به خوب طیو شرا میتحت فشار هست یرچند همه ما از نظر ماله م،یکن یاعالم م زیتمام همکاران عز خدمت

بر  یگیاعتصاب به نفع اسدب جادیدارند با ا یسع یقیبه هر طر یگیاسدب ینوچه ها. میدان یبه صالح نم یفعل طیاعتصاب و تجمع را در شرا

 .را فراهم کنند یو یچند سال تحت فشار گذشته تا بلکه موجبات آزاد نیرا مثل ا هییبگذارند و قوه قضا ریتاث یروند دادگاه و

 

 یآغاز شده است تا بلکه از برخ ییتالش ها نیهمچن. به خرج دهند ییبایمفسدان شک نیا یدادگاه بدو انیتا پا میهمه دوستان خواهشمند از

 .و پرداخت شود یریگیمنابع حقوق کارگران پ

 .شود یکارگران ارسال م یبرا نیف خود فعالاز طر نیفعال یها هیانیب ضمنا

 مستقل هفت تپه یکارگر نیاز فعال یجمع
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 ییاست که چرا دستگاه قضا نیسوال ما ا. مملکت زده است خیاختالس تار نیدرباره بزرگتر یتریروزنامه جوان ت

اگر نه چرا آزاد است؟ نکرده است؟ همدست شماست؟  ریاشغالگر  را دستگ یگیاسدب یعنی یارز یدزد نیبزرگتر نیا

کماکان  -کم سه معاون او که رشوه گرفته اند تدس -او یاسیو س یو عمران یاستاندار و معاونان فن یعتیچرا شر

 یریو جهانگ یکرده اند؟ سهم روحان رهیکالن در خارج کشور ذخ یو دالرها ندیگو یدر دست ذکر م حیآزادند و تسب

 کند؟یدفاع م تکارانیجنا نیور از اجمه سیرئ یاختصاص لیچقدر بوده که وک

دالر  ونیلی؟ هر کدام چند م ستیچ یلیم یمایرسانه ها و روزنامه ها و صدا و س هیخفه شدن و الل بودن بق علت

 د؟یرشوه گرفته ا

به دادگاه  یروحان - خبر محرمانه

 !آورد یفشار م یرستم -یگیاسدب
و چند تن از  یریو جهانگ یخوزستان، شخص حسن روحان یمنبع موثق در استاندار کیاساس اخبار واصله از  بر

و  یشاهدمحم یعنی یدادستان ندهیفشار آورده اند که نما هیمختلف و با واسطه به قوه قضائ یدولت از طرق ادار یوزرا

 .شوند و تا االن موفق نشده اند ضیتعو یمسعود یقاض

 

شخص  تیاست هم بارها اعالم کرده با حما یوحانر یعنیکه مشاور مخصوص دزد بزرگ ( یپیسرت) یگیاسدب لیوک

و با  میاموال اختالس شده را به دولت برگردان شتریکه حکم اعدام صادر نشود و بخش ب میکنیم یجمهور سع سیرئ

. میرا آزاد کن یگیاسدب قهیبا وث یمرخص کیکه حکم در حد حبس ابد باشد و بعد با  میکن یرا راض یسیمعامله رئ نیا

ممکن  یکردن افکار عموم ریساکت کردن و س یگفته است که برا ییدر جاها یو مشاور روحان گیاسدب لیوک یحت

 .میرا با حبس ابد خاتم ده یگیتا پرونده اسدب میکن یو او را قربان میتن بده یاست به اعدام رستم

حت نظام و امثال آن در و مصل یمل تیمانند امن ییمختلف و با بهانه ها یاز راه ها یهم شخص حسن روحان حاال

در . است که تا کنون موفق نشده اند یو مسعود یعوض کردن شاهدمحم یبرا هیحال تحت فشار گذاشتن قوه قضائ

هم در اختالس  هیمقامات ارشد قوه قضائ هماند ک ینم یباق یشک یجا یقضائ بیترک نیدر ا یرییصورت هرگونه تغ

 .دیمنتظر ماند و د دیبا. دست داشته اند یرستم-یگیاسدب ینجوم

 .کنندیم یریگیاتفاقات را پ نیخوزستان با دقت ا مردم
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 هشدار به 
 ! یتیو امن یلشکر ،یکشور نیتمام مسئول

 بیبه ج یسهامداران پول هنگفت نکهیکه باوجود ا دهدیدر هفت تپه نشان م یبخش خصوص یاردیلیاختالس ت پرونده

حقوق  فیکث استیامتناع کرده و با س ایمزا گریو پرداخت د یبقه بندطرح ط یزده بودند از پرداخت حقوق و اجرا

هرچه  افتیدر یبرا یبه عنوان سپر انسان گرانگذشته از ما کار یحکومت کن در سالها اندازیو تفرقه ب یحداقل

 .سو استفاده کرده اند ییو پولشو یاتیو فرار مال التیتسه شتریب

شرکت و  دانیسف شیر دیدانیم ایهفت تپه صورت گرفته؟ آ یبر جامعه کارگر یسالها چه رنج نیکه در ا دیدانیم ایآ

چند قتل و چند سکته و چند خانواده  دیخبر دار ایتا بازنشته شوند؟ آ دندیکش یبازنشستگان چند سال گذشته چه عذاب

 شده اند؟ ینپرداختن حقوق متالش لیبه دل

 ادیپرداخت حقوق چند نفر از کارگران هفت تپه به اعت رکردیاز د یو مشکالت ناش یپول یکه از شدت ب دیخبر دار ایآ

 شده اند؟  یمدت دچار افسردگ نیچه تعداد از کارگران هفت تپه در ا دیدانیم ایاوردند؟ آ یرو

 ایهفت تپه زده است؟ آ یبه جامعه کارگر یدر هفت تپه چه ضربات مهلک یساز یبه خصوص میتصم دیدانیم ایآ

متخصص و جاسوسان دوجانبه در  ریکار آورندن افراد غ یبا رو کیستماتین هفت تپه به صورت سسهامدارا دیدانیم

به هفت تپه و کشور  یهنگفت یضررها هرا بالاستفاده و چ یدرخشان یکارکرد شرکت چه استعداد ها فیجهت تضع

شوش،  سیپل سییار، رفرماند ،یدادگستر سییاطالعات شوش، ر سییچند نفر از اقوام ر دیدانیم ایزده اند؟ آ

مختلف  یسهامداران با بند پ در قسمتها انیحراست و اقوام و آشنا نیشیپ سییشوش، ر نیشیپ ندهیدادستان، نما

 کنند؟یم افتیحقوق مفت در یعلم چگونهیمختلف مشغول بکارند و بدون داشتن ه یشرکت در پست ها

 خوردندیم شیایو ماف یگینبودند، اسد ب ندگانیه و مجمع نماخوا یو در کل کارگران آزاد فریخن ،یاگر بخش دیدانیم ایآ

 نیمستقل ما را به قول خودشان خانه نش ندگانیو عواملش چگونه نما یگیاسد ب دیدید رفتند؟یو در م دندیچاپیو م

 کرده اند؟

چه به حال روز  یگیتر از اسد ب نییدزدان رده پا دینیبب دییایهمان دالرهاست؟ ب یگیاسدب یدزد دیفکر کرده ا انیآقا

که در هفت تپه بسته  ستین یقرارداد. متخصص شرکت را به کجا کشانده اند ریافراد غ دینیبب دییایب. شرکت آورده اند

 نبرد؟ یشرکت از آن سود یاز دانه درشت ها یبشود و کس

بخش آموزش  یبرا یکالتچه مش دیدانیم ایآ د؟یگذشته خبر ندار یدر سالها یتیو امن ینظام یاز عملکرد نهادها ایآ

 گریکار چرا رسوا شد و د یاسالم یشورا دیدانیم ایامد؟ آ شکریچه بر سر مزارع ن دیدانیم ایامد؟ آ شیدر هفت تپه پ

که  ییدرد و رنج ها یپاسخگو یچه کس د؟یرا ند نیغمگ جونعملکرد ارسالن  ایدر هفت تپه نخواهد داشت؟ آ ییجا

 شده است خواهد بود؟؟؟؟ لیتحم سالها به کارگران هفت تپه نیدرا

صندوق توسعه  یشدن از سو تیشرکت به خود کارگران و حما یجبران آن وجود دارد و آن هم واگذار یراه برا کی

 نیروزها تالش همه فعال نیدر ا دیتوجه داشته باش. برسد است یشرکت به سمت سوده طیکه شرا یتا زمان یمل

 یگیبه عقب انداختن مجازات اسدب یبرا تیمبهانه ندادن به حاک یو فقط برااز وقوع اعتصاب فقط  یریمستقل جلوگ

شما . گرم است یاصل یچون پشتمان به جاها. دهدیخدا هم مارا تکان نم گفتیرفت م یکه هرجا م یگیاسد ب. است

به مشکالت  عایسراگر  نکهینکته آخر ا.  را انشیبلکه همه حام یگینه فقط اسد ب. دیرا مجازات کن یگیاسد ب دیناچار

 .که خود دست به کار شده اند دید دیبسته کارگران را خواه نهیپ یپنجه ها دینشود، مطمئن باش یدگیکارگران رس
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 !خائن به مردم خوزستان است ،یمیسامر تم
اختالسگر هفت تپه در تالش است که با  یعوامل کارفرما ریاداره کار شوش، به همراه سا سیرئ ،یمیسامر تم 

 داندیرا از مخمصه نجات دهد چرا که م( یرستم -یگیاسدب) ه گزارش دروغ به رسانه ها، اختالسگران هفت تپه ارائ

اشغالگر هفت  یکارفرما یدر اجرا شدن نقشه ها ینقش فعال یمیتم. دادگاه بازخواهد شد بهخودش هم  یپا یبه زود

 یبه طور کل. است یو اخضر فریخن ،یز جمله بخشا یعدم بازگشت به کار کارگران اخراج یاو عامل اصل. تپه دارد

شرکت  یکه کارگران اخراج ،هفت تپه ینه فقط کارگران اخراج. ها در اداره کار بوده است یگیجاده صاف کن اسدب

 .فرد خائن، برگشت به کار نخوردند نیشوش به خاطر نفوذ ا یپارس شهرک صنعت

 هیمسئوالن قوه قضائ دوارمیام. او چک شود یبانک یحساب ها محاکمه شود و دیخائن به کارگران با یمیتم سامر

اختالسگران محاکمه کنند و اگر نه خود ما کارگران هفت  یباند حام یفرد خائن را به همراه باق نیا عتریهر چه سر

 ...دیکش میکار را خواه نیتپه و مردم منطقه زحمت ا

 یاخراج یهمکاران فصل
اخراج شده  ینفر از همکاران فصل 92از  شیکه در قبال اخراج ب یتنها کار خائن اداره کار شوش سیرئ یمیتم

هم هست اظهارات  یحرفه ا ریکه رشوه بگ یمیتم! خائن است یها و بخش خصوص یگیانجام داده دفاع از اسدب

هم از  یمیمدر واقع ت. استفاده کنند یکاریب مهیتواند از ب یاست پس نم یافراد فصل نیکار ا تیفرموده که چون ماه

 یساز یخصوص مییگویم یوقت. کرده است یخودش شانه خال تیبار مسئول ریدفاع کرد و هم خودش از ز یگیاسدب

پاک کرد و ضمنا تمام  یبخش خصوص یاز آلودگ دیشرکت هفت تپه را با. نیهم یعنی یو خانه خراب یبدبخت یعنی

 .میکنیم یما با شما اعالم اتحاد و همبستگ یارگران فصلو ک زیهمکاران عز. دائم شوند ماستخدا دیبا یهمکاران فصل

 

و ترس در  دهیرنگتان پر ینجوریشد؟ چرا ا یپس چ د؟یکردیم ییها یو چه قلدر دیدادیم یهست چه جوالن ادتانی

 چشمانتان حلقه زده؟

اتفاقا ! دیساخته ادارها  هیافسانه است که شما مفت خورها و سرما کیفقط  نیا توانند؟یگفته کارگران نم یکس چه

کار  ینجایشما هم تا ا نکیا یشد برا یروز اعتصاب ما دوستانمان را آزاد کرد و فشار 96! توانندیکارگران م

در ضمن اعوان و انصار شما را هم به ! گرفت میکل هفت تپه را پس خواه! میاما هنوز کارتان دار! دیبازخواست شو

 !رساند میاعمالشان خواه یسزا
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هم بابت انتشار  اسنیا ایآ
دروغ در مورد  یگزارش ها

کرده  افتیدر یهفت تپه پول
 است؟

خائن اداره کار شوش منتشر کرده  سیرئ یمیبا تم یمصاحبه ا سنایا رایاخ

در  یها سع تیبا دروغ گفتن و کتمان واقع یمیمصاحبه، تم نیدر ا. است

 .در هفت تپه دارد یها و بخش خصوص یگیفساد اسدب هیتوج

 یاداره کار شوش کس سیرئ یمیهفت تپه بارها اعالم کردند که تم انکارگر

 یو اخضر فریخن ،یما بخش یاست که از بازگشت به کار همکاران اخراج

همدست  یمیکه تم میمورد تذکر داد نیبارها در ا. آورد یممانعت به عمل م

 . هفت تپه است یداعش یکارفرما یها انتیخ

کارگران هفت تپه، کار  یدسته جمع یها یریگیکه به لطف تالش و پ حاال

شده چرا رسانه  دهیبه دادگاه کش( یرستم -یگیاسدب)اختالسگران هفت تپه

رخ داده در هفت تپه است؟  یها انتیخ هیو توج یدر خدمت الپوشان سنایا

 کرده است؟ افتیدروغ پول در یگزارش ها نیهم بابت ا سنایا ایآ

پرداخت حقوق  یاقدام عاجل برا
گران هفت تپه و به زندان کار

فاسد، مطالبه  یگیانداختن اسدب
 .کارگران هفت تپه است

 ادیو فر یدستگاه عدالتخانه، وهللا اگر از غم و ندار سییر یا

آقا چه مسخره ! رواست ،یریکارگران هفت تپه بم نیا یندار

چند هزار  شتیچند تا بچه پولدار الدنگ سالمت و مع هیباز

باال  گهیکس بهشون نم چیگرفتند و ه کارگر رو به گروگان

 ! چشمشون ابرو هست؟

 یتا ک. یلعنت به ندار یلعنت به ظلم، ا یلعنت به فساد، ا یا

از کارگران  هیو گال امیپ نقدریروزها ا نیا! م؟یتحمل کن دیبا

 ریزنشون پا به ماهه، ش ضه،یکه بچشون مر میکرد افتیدر

 یکس. رو گرفتهبغض گلومون  ره،یبچش بگ یخشک نداره برا

شرف  یبگه ب چونهیگوششو بپ رهیشرفو بگ یاون ب قهی ستین

 یب نقدریمملکت ا یعنی! ؟یدیدزد چرا حقوق کارگرا رو نم

؟ !!شهیدادگاه هم نما نیو ا دیو برد دیهمتون خورد ای! صاحابه؟

 !ست؟یچرا اصال جون کارگرا و خونوادشون براتون مهم ن

! ندان الاقل دلمون کمتر بسوزهز دیبنداز دیریرو بگ شرفیب اون

منتظر اقدام عاجل قوه ! ما کارگرا کمتر بخنده شیالاقل به ر

ملعون  یگیدر پرداخت حقوق کارگران و بازداشت اسدب هییقضا

 .میهست

 در هفت تپه یاز کارگران و فعاالن کارگر یجمع
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 یلغات، اصطالحات و برخ یبرخ ستیل
 :در هفت تپه یاسام

 ابوداعش : یگیاحسان اسدب -

 کمیداعش : یگیاسدب دیام -

 داعش دوم: یگیاسدب ریام -

 بوق داعش مسئول کانال فاصالب هفت تپه: یروابط عموم -یموسو یمهد دیس -

 ها یفاضالب داعش: کانال خبر هفت تپه  -

 یپرستو سادات داعش دهیس:  یموسو هیمرض -

 نگارپور، بازجوخبر حیبازجو سادات ذب: پور حیآمنه سادات ذب -

 سابق داعش ریپاچه گ: یشکوه -

 وزیارعاب ن:  وزیانصاف ن -

 اشغالگر و فاسد و اختالسگر یها یداعش:  یو رستم یگیخاندان اسدب -

 ادب و ذکر گو یاستاندار رشوه خوار، ب:  یعتیشر -

 وینوکیارسالن کذاب، پ: کل کار  ریمد ن،یارسالن غمگ -

 سنگر گرو گذاشت و رفت یلباسش را رو -ریبدون لباس ز: فرماندار شوش ،یغز -

 یالقضات داعش یقاض: یدادگستر سیرئ ،یچگن یجعفر -

 ها یدم دست داعش یمنش: دادستان شوش-ینظر -

 خادم الدواعش، چغندر دوست: دادستان استان ا،یپو ینیحس -

 فربه و مفت خور ریوز: کار ریوز یعتمداریشر-

 ها یداعش یاکیو تر یگزمه مفنگ: امنت شوش سیپل-یبهمن یمرتض -

 ناجوروند، نوچه گزمه و احمق: تیامن سیپل-جوروند -

 ها یداروغه داعش: مسحنه  -

 نوش ادهیها، ز یداعش یپا ریز یچرب: یبهار -

 ها ینوکر  خنگ داعش:  انیصابر -

 بذر پاش مدافع داعش: پور یمیکر-

 فاسد یها یدالل مخصوص داعش: اداره کار شوش -یمیسامر تم-

 فاسد یها یضامن داعش: فرمانده سپاه  -یانمیا-

 ها یداعش ریجوراب بوگ:  زیاالغ عز ای ریمعروف به ناکث -ریمسعود کث -

 خنگ یجاسوس ها -گربه نره و روباه مکار: و رضا رخشان  کوفردین دونیفر -

 پنج کل پوک: خودخوانده  یاسالم یشورا -

 ادسازمان تجاوز و فقر و فس: یساز یسازمان خصوص -

 جاکش داعش: یشکرین ریغ ،یعیشف -

 اشغالگر یها یقلم به دست و مزدور داعش: کرخه  یصدا-

 ها یداعش یرپایفرش ز -چاخان  وبیا:  یاسد وبیا -

 ها فاسد یجاکش داعش:  یانیکاو -

 ها یداعش نهیبوز: سلطان نیحس -

 الدواعش لیوک: سابق مجلس  ندهینما ،ینور یراض -

شد بگه من هم موافق  یزیکه بعدا هر چ کنهیرو محکوم نم یطرف چیسکوت کرده و ه! زبل ینیزم بیس: مجلس دهنینما:  ریکعب عم -

 بودم براش تالش هم کردم جهینت نیهم

 یو فالکت، اصل ضد کارگر یاصل بدبخت: 99اصل  -

 در دست اشغالگران بیچماق سرکوب و فر: اسالم کار  یشورا -

 یسارقان نجوم یبرا تیامن نیتام -فاسدان و اشغالگران تیامن نیتام یشورا :شوش و استان  نیتام یشورا -

 

 هفت تپه یاشغال نیسرزم: تپه  هفت

 اعتصاب جهان تختیپا
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 وبالگ بولتن اخبارکارگری به زبان انگلیسی را  به نهادها و تشکلهای کارگری جهانی بشناسانید!

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/ 

 

 
 

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/
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رسول طالب مقدم  دیکارگر زحمتکش  س کریضربه شالق بر پ ۱۱
تهران و حومه زدند  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایعضو سند

 !دیمنتقل گرد نیزندان او هیحکم به قرنط یاجرا یو برا
  

تهران و  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایرسول طالب مقدم عضو سند دیخرداد س ۲۱ امروز،
و  شانیمکرر چند روز گذشته با ا یها پس از تماس ۸۹کارگر  یشدگان روز جهان از بازداشت

 یاجرا کیخودش را به شعبه  ییکایکارگر سند نیا قه،یبه اجراء گذاشتن وث  گذار قهیوث دیتهد  نیهمچن
 . کرد یمعرف نیاو یدادسرااحکام مستقر در 

کارگر زحمتکش  نیا گریضربه شالق بر پ 47احکام بازداشت و حکم  یمحض ورود  در اجرا به
و  دیتهران توسط مسئول اجرا حکم اجرا گرد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایبازنشسته سند

 .منتقل شد نیزندان او نهیبه قرنط ینامناسب جسم اریبس طیدر شرا
 

ضربه شالق که باعث زخم و متورم و  47حکم ظالمانه  یزندان بعد از اجرا نیو مسئول هییضاق قوه
هر  دیباشد با یهمسر و فرزندان و همکارانش نامبرده  م یشده است و باعث نگران یپشت و یکبود

 . خارج از زندان اقدام کنند یبه مراکز درمان یو یمداوا یتر برا عیچه سر
 

در صورت بروز هر  دهدیو زندان هشدار م ییقضا نیبه مسئول ایکت واحد  قوکارگران شر یکایسند
 دیرسول طالب مقدم با دیس یکرونا در زندانها برا روسیو یدمیگونه اتفاق ناگوار با وجود گسترش اپ

 .پاسخ گو باشند
 

 یاز سو اریکرده و بس تیدر جهت احقاق حقوق همکارانش فعال کایهاست در سند مقدم سال طالب
پس از بازداشت  شانیا. واقع شده است دیمورد تهد یتیامن یروهایشرکت واحد، حراست و ن رتیمد

ضربه  ۴۷و  دیدادگاه انقالب به دو سال حبس، دو سال تبع ۱۲شعبه  یکارگر، از سو یدر روز جهان
 است دهیمحکوم گرد القش
 

  دیو سال زندان، دو سال تبعضربه شالق و د 47حکم ظالمانه  یکارگران شرکت واحد اجرا یکایسند
 یفعاالن صنف ،یکارگر نیفعال هیعل ییاحکام ظالمانه قضا نیرسول طالب مقدم و همچن دیس یبرا

 نهاحکام ظالما نیا یو خواهان لغو فور کند یکارگران را محکوم م انیو حام انیمعلمان، دانشجو
 .باشد یم
 

 مهتهران و حو یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند
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و  ۳۹کارگر  یروز جهان یها یطالب مقدم از بازداشت درسولیس
 !منتقل شد هیکارگران شرکت واحد به زندان فشافو یکایعضو سند

 
کارگر  یروز جهان یها یکارگران شرکت واحد و از بازداشت یکایمقدم عضو سند طالب درسولیس

مکرر  یها با توجه به تماس. منتقل شد هیبه زندان فشافو نیدوشنبه دوازدهم خرداد از زندان او ۸۹
حکم دو سال زندان، دو سال  یو اجرا شانیاحضار ا یبرا نیاو یاحکام دادسرا یاجرا کیشعبه 

احکام  یطااب مقدم روز دوشنبه دوازدهم خرداد به اجرا. ضربه شالق احضار شده بود ۴۷و  دیبعت
منتقل  نیرا به زندان او شانیشد و ابتدا ا ضربه شالق اجرا ۴۷مراجعه نمود، که متاسفانه ابتدا حکم 

 .منتقل کردند( هیفشافو)را به زندان تهران بزرگ  یشد اما چند ساعت بعد و
 

به کارگران  یو دهن کج نیمقدم، توه طالب درسولیحکم شالق در مورد کارگر زحمتکش س یاجرا
خطرناک و  میبا جرا انیزندان به کنار یکارگر زندان نیو قراردادن ا انیزندان کیعدم تفک. باشد یم

با  مقدم الزم به ذکر است طالب. باشد یم یو شتریب تیو آزار و اذ شانیبر ا شتریفشار ب یبرا یعاد
 .سال گذشته بازنشسته شده است وریدر شهر یپرداز مهیسال ب ۵۳
 

 دیس ییکایطلب سند زحمتکش و حق ف،یکارگران شرکت واحد شالق زدن به کارگر شر یکایسند
و  یکارگر نیفعال یو تمام شانیو شرط ا دیق یب یو خواهان آزاد کند یرسول طالب مقدم را محکوم م

 دیههرگز نخوا ییقرون وسطا یها با روش دارد یم  و اعالم باشد یدربند م ییدانشجو نیمعلمان و فعال
 .دیرا خاموش کن یکارگر نیدردمند کارگران آگاه و فعال یتوانست صدا

 

 
 

 کیرتب کیتبر
 رسول طالب مقدم از زندان آزاد شد دیس
 

کارگران شرکت واحد  یکایو خانواده محترم، سند شانیرسول طالب مقدم از زندان را به ا دیس یآزاد
 .میکن یعرض م کیتبر یو جامعه کارگر
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