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

 

که بساط ظلم و فساد  میو آمده ا میما کارگر هفت تپه ا
 .میاز هفت تپه و از شوش جمع کن را

 از  یبخش خصوص دی اعتصاب تا خلع 

 .هفت تپه ادامه دارد
در سرزمین هفت تپه، دیگر جایی برای دزدان و 

 .اختالسگران نخواهد بود
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!صدای هفت تپه صدای ماست  
!در رساتر کردن آن، نیروی خود را بمیدان آوریم   

تصادی خود را زیر ماسک کرونا پنهان کردند تمام حکومت های سرمایه داری بحران اق

در شرایطی اپیدمی . و در میان آنها رژیم جمهوری اسالمی سنگ تمام گذاشته است

به آن قرار  نفر را گرفته و میلیون ها نفر را درخطر ابتال انکرونا در ایران جان هزار

قبل از . ته استبه فالکت انداخ داده است که فقر و گرسنگی زنده گی میلیونها نفر را

شیوع کرونا درایران اعتراضات بیشمار کارگری و دو خیزش اجتماعی فرودستان جامعه 

. شکاف جامعه با رژیم اسالمی را هر چه بیشتر عمیق کرد 18و آبان  19در دیماه 

جمهوری اسالمی با شیوع کرونا و فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه کردن، بدون در 

قم ازامکانات اولیه بهداشت وسالمتی برای جامعه، در تالش برای اختیار گذاشتن هیچ ر

. استفاده ازآن برای رفع ناتوانی ها و نجات خود شد  

تحمیل مزد حداقل پنج برابر زیر خط فقر، فشار به زندانیان و تشدید شکنجه و آزار، 

 فشار به زنان و دانشجویان و معلمان وسرکوب اعتراضات اجتماعی، شالق و جریمه

نمونه های آشکاری از  18برای کارگران و تالش برای اعدام بازداشت شده گان آبان ماه 

در راستای همین تالش در سطح بین . تالش رژیم برای ادامه بقای حاکمیت اش است

. المللی نزد دولت های جهانی به دست و پا افتاده است   

صدها نفر دوباره به زیر  ، بعد از دستگیری دهها هزارنفر و قتل عام18خیزش آبان  

اپیدمی کرونا وقفه ای ناگزیردر تداوم . خاکستر رفت تا در شرایطی دیگرشعله ور شود

اعتراضات اجتماعی ایجاد کرد که طی آن رژیم اسالمی در تالش برآمد که پایه های 

غافل ازآن که .لرزانش را با استفاده از آن مرمت کند وزیرماسک کرونا فرصت را بخرد

ط زنده گی و معیشت کارگران و اکثریت جامعه و مبارزه اجتناب ناپذیرحول آن در شرای

اعتراض و .و رژیم اسالمی بر می گیرد انشرایط کرونایی نیزخواب ازچشم سرمایه دار

اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ کرمان ، کارگران شهرداری ها ، کارگران خط 

ن و کارکنان خدمات بیمارستانی، کارگران ابنیه و راه آهن، کارگران آذرآپ، کارگرا

بخش های ساختمانی و اینک اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، بحران سرمایه داری و 

ناتوانی رژیم اسالمی را، آن هم در شرایط کرونایی که جان و هستی آنها را تهدید می 

رخوزستان اینک اعتصاب چند هفته ای کارگران هفت تپه د. کند، دوباره گوشزد کردند
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کرونا زده که با طرح روشن مطالبات، مطالباتی که به زنده گی وهستی اکثریت مردم 

مبارزه با . درایران مربوط است، ما را درهمراهی وهمصدایی با آن موظف می کند

اختالس و دزدی که در درون رژیم اسالمی النه کرده است ونیز مبارزه برعلیه 

نیروی کار که به معیشت اکثریت جامعه دست  خصوصی سازی سرمایه داری و تعدیل

انجامیده است به همت مبارزه ذخیره کاردرازی کرده است وبه بیکاری وافزایش ارتش 

کارگران هفت تپه و فوالد اهواز و هپکووماشین سازی تبریز و آذرآپ ومعادن به 

زه به مبار مطالبات مشترک ما تنها. صدرمطالبات اجتماعی جامعه تبدیل شده است

سرمایه داری و رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی درمقابل . میلیونی ما گره خورده است

صف عظیم ما ناتوان است وبا هر درجه ازنیروی ابزار سرکوب که در اختیار دارد قادر 

و  18و  19تجربه دو خیزش فرودستان جامعه در سال . به درهم شکستن آن نخواهد بود

هفت تپه و فوالد  19اعتصابات چند هفته ای سال  هزاران حرکت اعتراضی منجمله

درخوزستان را دراختیار داریم، آن را بکارگیریم و جامعه را به نفع آزادی و رفاه 

مبارزه ما رژیم را وادار کرد احکام کارگران زندانی را لغو کند، . همگانی آزاد کنیم

صدای ماست دررسا صدای هفت تپه . مبارزه ما اختالسگران رابه پاسخگویی واداشت

کردن آن نیروی میلیونی خود را بمیدان آوریم وعملن نشان دهیم که همه ما هفت تپه ای 

.هستیم  
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 طالبان؟ ایداعش بهتر است 
 میخنده داره اگر بگ بیترت نیبه هم! مسخره است یلینه ؟ خ. است یمسخره ا سوال
 !یساز یخصوص ایبهتره  یساز یدولت
 هیعل یتر استثمار و ستم و بدبخت انهیشکل وحش یساز یکه خصوص تهیواقع کی نیا

بدتره و  یلیخ یساز یکه خصوص نهیا تیاما واقع. هم هست یساز یدولت یلکارگره و
 کیهر دو . ستین تشونیفرقشون در ماه یول. تره از طالبان یمثل داعش که وحش

 .ماجرا هستن
 

 یخصوص. گهیداعشه درست م نیع یساز یخصوص گهیم یبه درست یکیاگه  حاال
. ها هستن یاست که داعش النهیو رذو خشن و انسان ُکش  یبه همون اندازه وحش یساز
 یساز یدولت. داد تیطالبان و امثال اونها رضا#القاعده و #هم به  دیدر عوض نبا یول

 یتره از خصوص فیتره و خف قیدرجه رق کیاگر . از ادامه استثماره یگریهم شکل د
 .توش هست یباز هم بدبخت یول یساز
 .ه طالبان و القاعده رو قبول کردهک نهیرو قبول کنه مثل ا یساز یدولت یکس اگر
 

 م؟یرو انتخاب کن یکیداعش و طالبان  نیب دیبا چرا
 .میمبارزه کن هشیو عل میکدوم رو نخواه چیه بهتره

 
شرکت به خود  نکهیچرا نه ا ؟یساز یدولت ایباشه  یساز یخصوص ایحتما  دیبا ای چرا

و نه  میخوایم یساز یه خصوصن! نه طالبان میخوایکارگران واگذار بشه؟ ما نه داعش م
 .کنهیمشکل رو حل م یساز یدولت

 .میمال خودمون کن دیرو با شرکت
 
 کانال مستقل کارگران هفت تپه -همکار امیپ
 

 در مقابل
مالکیت خصوصی  و مالکیت دولتی،    

 مالکیت اجتماعی 
!را باید برقرار کرد  
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 زیبه کارگران و همکاران عز امیپ

 اساس اخبار موثق  بر

به  یافتیاز مبلغ در یادیها که بخش ز یگیکه اسدب ییدالر ارزها میو ن اردیلیم کیاز  یادیحجم ز 

 .ها به خارج از کشور انتقال داده اند یصراف لهیکرده اند، بوس افتیدر ینام هفت تپه از بانک مرکز

با  زیرا ن هییضاها نه تنها با ندادن حقوق کارگران را به گروگان گرفته اند بلکه قوه ق یگیاسدب

 .انتقال ارزها به خارج از کشور خلع سالح کرده اند 

 !دیدادگاه نباش نیدلخوش به ا پس

 ایو  یارز  نیهمچون متهم تایدهد و نها یمفسدان حکم م نیا یچند سال زندان برا تاینها دادگاه

زندان  گریدر د در وارد و از کیها هستن از  یخود رهیاز وابستگان به دا یکه همگ یمال نیمتهم

 !زندیخروج م

 !و در ادامه عفو مشروط به خاطر پدر شدن خارج از زندان خواهند بود  یاستعالج  یمدت

 !دیمنتظر معجزه دادگاه نباش پس

پس از همه همکاران انتظار . اتحاد.اتحاد.اتحاد! به خودمان باشد وبس دیما فقط و فقط با یاتکا

 شتریمشارکت هرچه ب ندهیآ یو روزها. در اعتصاب فردا صبح خود وفرزندانمان ندهیآ یبرا رودیم

که نسبت به سرنوشت ما  کندیرا وادار م نی، چون حضور گسترده  کارگران مسئول میداشته باش

 . رندیودر اسرع وقت بگ یجد یتپه اقدام هفت شکریکارگران ن

 دیبگذارد ،مطمئن باشخود  یپا ریما، شوش را ز یچند هزاران نفر تیجمع یچند روز هیکاف فقط

 .به حال شرکت و کارکنان بکنند یفکر شنیمجبور م نیمسئول نیا

 .دیآ یبه دست م یروزیاتحاد است که پ هیدر سا فقط

 نییدر بازار جهت تع ییمایو راهپ یدرب فرماندار زیهمکاران عز یهزاران نفر تیمنتظر جمع فردا

 .میخود هست فیتکل

  کایسند یتپه به کانال تلگرام  تهف شکریکارگران ن یارسال امیپ

 ۱۹۱۱مرداد ماه  ۱

 تپه هفت شکرین.کارگران یکایسند
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  شیو حرف ها ییفواد پاشا یدرباره سخنان آقا

 !درباره هفت تپه

 !خواهدیو چه نم خواهدیچه م داندیهفت تپه م کارگر

که در  ییکه بر اساس جستجو) ییپاشا#فواد # یبه نام آقا یکه شخص دمید ها تیسا در

رو به ( سابق حزب مشروطه است ریسلطنت طلبان و دب یاسیمشاور س م،یگوگل کرد

 نییمانند همان لحن تند و از باال به پا قایدق زیآم ریتحق یکارگر هفت تپه با زبان و لحن

خودش و  کا،یساکن آمر ،ییپاشا یآقا. است دهبرخورد کر یداعش یها گیاسدب

 ایکه متوجه قضا داند یم یاما کارگر هفت تپه را کس داند یم" روشنفکر"مخاطبش را 

 !اوردیسر درب لیو البد بعد از همه و سر آخر ممکن است از مسا ستین

هم  یدشمن. دارند یکه با کارگران دشمن یاال با کسان میندار یدشمن یکارگران با کس ما

حزب  نیو ا ان دستگاه ای یاسیدستگاه س نیبا توجه به رنگ و لباس و نوع باور به ا

 م؛یرا هم ما آغاز نکرده ا یدشمن نیا. است یطبقات یدشمن کیبلکه  ستیو آن حزب ن

است وگرنه کارگران خواهان لغو هرگونه استثمار و  دهش لیبه ما تحم خایبلکه تار

 . برابر و آزاد و بدون استثمار هستند یو خواهان جهان یگریو د یدشمن

. است یساز یواضح است مساله خصوص یشمنما سم و د یکه برا یاز موارد یکی

لباس را بر  نیکه ا یو استثمار مضاعف توسط کس یساز یخصوص نیا کندینم یفرق

 ستمیس نیندارد توسط ا یدارد؛ فرق یگریکه لباس د یشخص ایشود و  ییتن دارد اجرا

 ای رانیا ایافغانستان  ای افتدیاتفاق ب کایندارد در امر یفرق ستم؛یآن س ایشود  ییاجرا

از مهم  یکیمقطع،  نیفعال در ا یول ستین یساز یالبته تنها مشکل ما خصوص. اروپا

 .است یساز یما لغو خصوص لیمسا نیتر

نه  ندیب یروشنفکر جلوتر از همه مسائل را م" دیگو یدر سخنان خودش م یپاشائ یآقا

 ؟" !دیتازه آنرا بگو د،یکارگر هفت تپه هم فهم یوقت نکهیا

 شرو،یپ ،یمترق یبه اندازه کاف دیگویکه کارگر هفت تپه م یزیچ یعنی! عجب

 ست؟یچ یپس منظور شما از روشنفکر و روشنفکر ست؟یروشنگرانه و روشنفکرانه ن

اداره  کند؟یم انیکه کارگر هفت تپه ب یزیچ نیجلوتر از ا یو روشنفکر یروشنگر

استثمار در جهان  یهاشکل  نیرت انهیاز وحش یکیو لغو  یبر خرد جمع یمبن ییشورا

 !یساز یخصوص: معاصر 
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به  یوا. کنندیفکر م نطوریدارد که ا یافراد یشرم برا یجا یپاشائ یآقا یگفته  نیا

 کایدور، از آمر یفاصله  نیاز هم. روشنفکرش باشد یکه امثال جنابعال یحال جامعه ا

و  انیکارفرما یهمان لحن و خواسته  یبو ییپاشا یهفت تپه، از سخنان آقا نیتا هم

شما روشنفکر کدام جامعه و کدام نوع از  ییپاشا یآقا! رسدیاستثمار کنندگان به مشام م

جامعه  یخوب است برا د؟یهست یزیمدافع چه چ د؟یهست یاقتصاد-یاسیس ستمیس

طرح شده در  یمانند نگاه مترق ای د؟یهست یساز یشما مدافع خصوص ایکه آ دیروشن کن

 یها تو مدافع سپردن شرکت ها و منابع و ثرو یساز یهفت تپه مخالف خصوص

 د؟یو مشخصا کارگران هست یبه خود اجتماع یاجتماع

 .شما آشنا شوند اتیهمگان با نظر ستین بد

چه بوده؟  قایکه منظور شما دق دیکن یجالب خواهد شد که روشنگر یلیخ! ییپاشا یآقا

و اگر هم  یریت را پس بگبهتر است حرف خود میاست که ما برداشت کرد ینیاگر هم

همه روشن شود شما در کدام  یبده تا برا حشیواضح تر توض یبه حرفت باور دار

 .دیصف قرار دار

و چه  ندیگویچه م دانندیخوب م یخیهفت تپه از پس دهه ها تجربه تار کارگران

 یرا برا یخیتار یدرس میما دار! خواهندیرا نم یو چه کسان یزیو چه چ خواهندیم

 ییاجرا ایمطالبات ما اگر در کل دن. میکنیتکرار م یجامعه بشر ین و همزمان براخودما

و گوش  دیکن یفروتن یکم. دیباور کن. بود هدخوا یزندگ یبرا یبهتر یشود، جهان جا

 .دیاموزیو ب دیکن

 شهیشده اند اما هم کاریموارد ب یدر برخ ایمشغول کارند و  نکهیعالوه بر ا کارگران

 !اتحاد هستند تیو تقو یاهمشغول کسب آگ

 "یبالد االُخر یاحد رفقائنا ف" و " هفت تپه لیاحد شواغ" مشترک توسط  نوشته

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار
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 ! نه به اختالسگران! یساز ینه به خصوص

و اختالسگران از هفت تپه، اعتصاب ادامه  یاخراج بخش خصوص تا

 نیا! میریپذیورشکسته را نم یاجتماع نیشرکت به تام یواگذار. دارد

 یگیاسدب کی یبه بازار بورس فرستادن سهام شرکت و به جا یعنی

هستند به غارت بپردازند  یمقام حکومت نیکه مامور چند یگیچند اسدب

 !دهند و منطقه را نابود کنند یکابر رییو اخراج کنند و تغ

 یبرا ییتپه، به الگو اتحاد و مبارزه کارگران هفت

کردن بخش  رونیب. شده است لیمبارزات کارگران تبد

است که  یمطالبه ا نیتر یاز هفت تپه، اصل یخصوص

 .کندیآباد هموار م یساختن هفت تپه ا یراه را برا

 

که چه  میریگیم میما کارگران خودمان تصم. هفت تپه است نجایا

به هفت تپه  یچه کسکه  میریگیم میما تصم. میو کجا برو میکن

 رانیاز مد یکی روزید! از هفت تپه برود یو چه کس دیایب

بخش  یبه زود. میبازنشسته را از هفت تپه اخراج کرد

 . میکنیم رونیرا هم از هفت تپه ب یخصوص

 .شرکت ماست نجایا. تپه است هفت نجایا
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 !هیقوه قضائ سیبه رئ

 !دادستان کل کشور  به
  !سالم و بدون احترام بدون

جزو باند  ایپو ینیدادستان استان خوزستان حس دیخبر دار ایآ

که  دیخبر دار ایکرده است؟ آ افتیاختالسگران بوده و رشوه در

از دم و دستگاه  یدادستان مستقر شما در شوش باز هم نشان داد بخش

مضحک در حال محاکمه  یشیاست که خود شما در نما یاختالسگران

  د؟یهست نهاآ

 سیرئ یبا بهمن یدادستان شوش در همدست ،یکه نظر دیخبر دار ایآ

کارگران هفت  گریشوش دزدان را آزاد گذاشته و بار د تیامن سیپل

 یبا کارگران برا یسیرئ دارید یها شیتپه را هدف گرفته اند؟ آن نما

 آنها کند؟ یریبود که دادستان شما در شهر شوش اقدام به دستگ نیا

عدالت  یهایشب باز مهیها و خ شینمادست از  هیقوه قضائ انیآقا

از  یکیو به  دیاستعفا ده یامروز دسته جمع نیهم. دیخواهانه بردار

لگد  نیاز ا شیلطفا اسم عدالت را ب. دیمهاجرت کن نیکره زم یرهایکو

اقدام  نیفردا ما کارگران هفت تپه در تجمع مان پاسخ ا! دیمال نکن

 !داد میدادستان شما در شهر شوش را خواه

 مختلف یاز کارگران هفت تپه از بخش ها یجمع

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار
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در مقابل  ابانها،یکارگران هفت تپه در اعتصاب اند، اعتصاب از کارخانه به خ کماهی بیش از

اختالسگران و بخش  هیعل کپارچهیو در مقابل  اداره کار برگزار شده و متحد و  یفرماندار

 . دهندیشعار م یخصوص

 :است ریاعتصاب به قرار ز نیمطالبات کارگران در ا نیتر مهم

 مهیدفترچه ب دیمعوقه و تمد یحقوق ها یپرداخت فور ✅

 همکاران اخراج شده یبرا یبازگشت به کار فور ✅

 یرستم -یگیاسدب یو مجازات حبس ابد برا یگیاسد ب یبازداشت فور ✅

 از هفت تپه یو بخش خصوصاختالسگر  یکارفرما یفور دیخلع  ✅

 اختالس شده به کارگران یثروت ها یبازگرداندن فور ✅

 بازنشسته رانیکار مد انیپا ✅

ثابت کردند که تمام دم و دستگاه مناسبات حاکم نه گوش شنوا دارند و نه  گریهفت تپه بار د کارگران

به  دنیرس ینه اند، اما براکارگران هفت تپه گرچه گرس. توان حل و فصل مطالبات کارگران را دارند

 یرویبه ن شتهاز گذ شتریکارگران هفت تپه نشان دادند که ب. جنگندیهمچنان م ینان، کار و آزاد

 یپا ریز  نیبه مبارزه خود ادامه داده و زم ریناپذ یمستقل خود باور دارند و خستگ یطبقان

 . کنندیاستثمارگران و غارتگران را هر روز داغتر م

فعالتر ما را  تیو حما یبه همبستگ ازیو کارگران هفت تپه ن رانیارزه کارگران او مب اعتصاب

از مطالبات، مبارزات و اعتصاب کارگران هفت  میکه دار یبه هرشکل و با هر توان و امکان. طلبدیم

 !میزیوقفه  به دفاع برخ یتپه ب
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 !!خبرنگار خوب و خبرنگار بد
 یو همکارش که برا ی ولدمحم لیاسماع یخبرنگار مستقل حوزه کارگر

به هفت تپه سفر کرده بود، توسط  یخبر از اعتراضات کارگر هیته

 .شده اند ریشهرستان شوش دستگ تیامن سیپل

کارت  یبه ذکر است نامبرده و همکارش خبرنگار مستقل و دارا الزم

 .و مجوز هستند یخبرنگار

 !!دیآ یم شیما پ یسوال برا کی نجایا فقط

و ستاد امربه  ییدانشجو جیبازجو خبرنگاران بساست که  چگونه

 یرو یکنند و حت یداخل شرکت هفت تپه ورود م یمعروف به راحت

روند و  یم هست، یکارگر ندگانینما یکه مخصوص سخنران یسنگر

خبرنگار مستقل  یکنند ول یو موعظه م یکارگران سخنران یبرا یحت

آنها ضبط  لیو وسا!! د؟را ندار رگرانخبر از کا هیو با مجوز اجازه ته

 !شوند؟ یبازداشت م زیو خودشان ن

را  یاعتراضات بر حق کارگر اناتیاست که قصد دارند جر نیجز ا ایآ

 !منحرف  و کنترل کنند؟

سال  نیدهد چند یخبر م کیستماتیکه از فساد س یهر خبرنگار چرا

کامل همه  تیبازجو خبرنگاران با مصون نیا یدهند ول یحبس به او م

 !کشند؟ یا سرک مج

 یکه صدا یخود را از خبرنگاران مستقل تیکارگران هفت تپه حما ما

مخالفت خود را  نیاعالم وهمچن کنند، یمخابره م ایکارگر را به تمام دن

 یدر اعتراضات کارگر ییدانشجو جیبا حضور بازجو خبرنگاران بس

 .میزن یم ادیفر
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 !برود دیبا یبخش خصوص

 !یدولت رانیفاسد و اشغالگر به مد یرستم -یگیاسدب یرشوه ها یبرخ

 .محاکمه شوند دیمفت خوران هم با نیا یدولت رانیمد

 

 :سؤال از مسئوالن
در هر جلسه دادگاه که برای اختالسگران هفت تپه و همدستانشان برگزار میشود بخش  

در جلسه روز شنبه . رستمی برای همگی آشکار میشود-های بیشتری از فساد اسدبیگی

حال سؤال از مسئوالن این ! تیر ماه، کیف جادویی پر از سکه و دالر به دادگاه آمد ۱۱

رستمی شهادت میدهد چرا -است که با وجود همه این اسنادی که بر فساد اسدبیگی

رستمی از هفت تپه و حبس ابد برای آنها  -دستور خلع ید بخش خصوصی و اسدبیگی

به لطف مسئوالن از کانادا یا رومانی سر  صادر نمیشود؟ آیا این دو هم قرار است

دربیاورند؟ آیا مسئوالن نباید به خاطر حفظ آبروی خودشان هم که شده هر چه سریعتر 

 اقدام کنند؟

 kargare7tape@کانال مستقل کارگران هفت تپه : انتشار -پیام همکار 
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 یاقتصاد میبه جرا یدگیجلسه دادگاه رس نیاول ر،یت ۱۱شنبه 

 .برگزار شد یسابق بانک مرکز رانیاز مد یبرخ
 نیشیپ رانیبه مد  پرونده، به پرداخت رشوه نیاول ا فیتپه، متهم رد هفت شکریشرکت ن رعاملیمد یگیاسدب دیجلسه ام نیا در

 .ها متهم شد از بانک گرید یو برخ یبانک مرکز

 .پر از سکه طال منتشر کرده است یفیک ریجلسه تصو نیاز ا زانیم یخبرگزار 

از   یسکه طال، بخش ۰۴۴ یحاو  ”زیانگ اعجاب فیک“ نیا زانیگزارش م به

با متهمان  یدر بانک مرکز یدر قبال همکار یبدهکاران ارز یاردیلیم یها رشوه

 .است یارز

 یمتعلق به صراف فیک نیداخل ا یها از سکه یادیشده که بخش ز انیدادگاه ب در

در دادگاه مورد اتهام  زین یصراف نیا. شرکت هفت تپه است رعاملیمد یپسرعمو

 . قرارگرفته است ییپولشو

 افتیمتهم به در یسابق بانک مرکز رانیبر رشوه در قالب سکه طال، مد عالوه

 .اند شده  هم یوجوه نقد و ارز ،یاردیلیم یرشوه در قالب امالک متعدد، خودرو

 یسکه طال متعلق به صراف ۰۴۴ یحاو فیک

 !ههفت تپ رعاملیمد یپسرعمو

 یسابق بانک مرکز رانیها از خانه متهمان مد کشف سکه
 :یشرکت هفت تپه درباره ارتباط خود با محسن صالح رعاملیمد

سهام بخرم، چرا که من  تیبرا یخواه یبه من گفت م یصالح یروز�

تومان با او معامله  اردیلیم میو ن کیلذا من  رم،یبگ یکد بورس تیبرا توانم یم

که در پرداخت حقوق با پرسنل خود با مشکل روبرو شدم،  یکردم، اما زمان

کردم،  ررتومان ض ونیلیم ۰۴۴تا  ۰۴۴از او خواستم سهامم را بفروشم که 

 .موضوع پرداخت رشوه را قبول ندارم.آمد شیاختالف حساب پ نمانیلذا ب

که  یزمان دینرو هیدنبال حاش: دادستان خطاب به متهم ندهینما ،یشاه دمحم�

که  دیاقرار کرد یدر مرحله مقدمات د،یندار یدفاع چیه شود یم هیاسناد ارا

 .دیرشوه پرداخت کرد

 یسکه است که بسته بند ۰۴۴به  بیقر فیک نیاست، در ا یکتمان کاف�

ها از منزل سجاد  سکه نیشما است؛ اما ا یپسرعمو یها مربوط به صراف سکه

 .اند کشف شده یو صالح

 یو بانک یکه ها و دالر ها از خانه مقامات دولت! یگیاسدب ها شاخدار دروغ

بوده است و به عنوان رشوه به  یگیکه مربوط به اسدب ییکشف شده، سکه ها

استاندار  یعتیپرداخت شده به شر یسکه ها و دالرها! مقامات داده شده است

 ها بوده است؟ نیخوزستان هم از هم

 کن خوزستان رو رها کن ایح یعتیشر

 

ها  یبه دولت یگیکه اسدب ییرشوه ها یایاز در یره اقط

 .داده است

 !و ثروت ما را به تاراج برده اند پول

 !میکن رونیفاسدان ستمکار و اختالسگر را با لگد ب نیا 
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 ایپو ینیو حس یچگن یبه جعفر یگیاسدب یتومان اردیلیسه م

 (شوش و دادستان استان خوزستان  یدادگستر سیرئ) 
است که اختالسگران و غارتگران  ییفقره از رشوه ها کی، مربوط به محاسبه (فوق لیدر فا وستیپ) حاتیتوض نیا

شوش و  نیتام یکنند، در شورا یکارگران پرونده ساز هیداده اند تا عل یبه مقامات قضائ یرستم-یگیهفت تپه اسدب

 .و منتشر کنند هیته یگیاسدب عکنند و گزاراشات و مصاحبه به نف تیحما یگیخوزستان از اسدب

 

 یکه مدع یاز اختالسگران گفته اند اما دستگاه قضائ یو دولت یمقامات قضائ تیهفت تپه بارها از حما کارگران

و  تیهم از اختالسگران حما یتیامن یهمدست اختالسگران و نهادها ایاست در خواب است و  یعدالت محور

 .کنندیکارگران را سرکوب م

 یمقام چیه ایکند؟ آ یدگیدر شوش و اهواز رس یدو مسئول قضائ نیرشوه ا یبه ماجرا دیمملکت با نیمقام در ا کدام

 اقدام کند؟ عایو سر یموضوع را بررس نیلوده نشده وجود دارد که اکه دستش به رشوه و اختالس آ

 

 ۱۹۱۱مرداد  ۹ -مختلف یاز کارگران هفت تپه از بخش ها یجمع

 کانال مستقل کارگران هفت تپه:  انتشار

 !دیبه قول و قرارتان فورا عمل کن
 هیتا بق هییقوه قضا ژهیاز مسئول و د،یوزارت تعاون جمع شد بکارانهیکه در جلسه فر ییآنها همه

 ! اختالسگر ینهادها و کارفرما

 

. دیفورا پرداخت کن یمعوق را کامل و بدون باز یماه شد، به حرف و عده تان عمل و حقوقها مرداد

 یاجتماع نیاش را با تام یامروزدولت بده. دیبعد عمل کن یها پرداخت حقوق منظم ماه نیبه تضم

کش و قوس  نهایا. کند دیرا تمد مهیب یفورا دفترچه ها یاجتماع نیتام. است  کرده هیتسو

 . دیفورا اجرا کن خواهد، یمن

 

 :میدو حرف ساده و موقت دار ما

 

مجرم که . کند نییاداره هفت تپه تع یرا برا یا ندهیدادگاه و حکم آن، دولت نما انیتا پا اول،

 . سرکارش باشد تواند ینم

و پرداخت  یمعوق تاکنون یکارفرما، راسا پرداخت حقوقهامسدود  یها از حساب هیقوه قضائ دوم،

 . ردیشرکت بعهده بگ ندهیدادگاه و آ فیتکل نییبعد را تا تع یها منظم حقوق ماه

 

شدن شرکت با نظارت کامل کارگران  یو دولت یما مانند بازگشت همکاران اخراج گرید یخواستها

تاراج از بغل و چراغ خاموش هفت  یروال کنون میگذار یمطمئنا نم. هستند شانیبقوت خود سرجا

انجام  میبتوان یپس گرفتن آنها هرکار یو برا ابدیتپه و انتقال اموال آن به خارج کشور ادامه 

 .میده یم
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 ها یمسخره کانال داعش یها هیدرباره اطالع
 یو سرکارمسخره  یها هیچه اطالع ست؟یهفت تپه چ یها یکانال داعش نیا انیجر. همکاران سالم

و دروغ در مورد  ییبا پرو. میاعمالش برس یبه سزا دیخائن با یموسو یمهد نیا کندیداره پخش م

تو  یگیمردک اسدب. کندیم تیچطور حما یگیاسدب دیو از ام کنهیپخش م هیهفت تپه اطالع یآباد

 !زندان یخودت رو آماده کن برا یهست یتنرف

 

اول  فیو غارت هفتپه و مجرم رد یرا به جرم دزد یگیب دیام هیقوه قضائ یموسو یاها یاها 

 نیاف و رب  گوجه ووو شروع به کار کند ا یشرکت ام د خوادیدزد م نیا یگیشناخته شده تو م

. نامرد یبرد دیس یچون آبرو. یهست دیتو س فیح یموسو زیهمه چ یب. خنده داره یلیخ گهید

 یترسیچون م ییپس تو با اونا. خوامیرا م یگیب یگیتو م. میخواهیرا نم یگیب میگیمکارگر  ۰۴۴

بدن  نویروزها ا نیافتاد هم یروز اتفاق م نیو ا یندار گهیدر شرکت د ییاونها برن تو جا یوقت

 . موسوس مارمولک 

و اشتغال  رسهیم یبه بهره بردار نیاف، رب گوجه ماه ا یشرکت ام د کنندیم ادیسال دارن فر۹

کارگران چغندر اخراج،   کندیاخراج که م. هستند کاریانان منطقه بپس کو اشتغال؟ جو شهیم ادهیز

 دیگیم ییبعد با پرو. دیاخراج، همه را اخراج کرد یداخل شرکت اخراج، دفع آفات اخراج، فصل

و  کنندیخودشونو م تیشرکتها فعال ندهیماه آ دیبعد بگ دنیکه نم ایمزا گریو د مهیحقوق و ب اشتغال

وقت  چیو ه دنیحرف را شن نیا کاریسال است جوانان ب ۹. مونهینم کاریب یو کس شهیاشتغال م

 قولو  یکاریرا بستن بخاطر ب دیکه جوانان شهر حر گ شیماه پ ۱ نیهم ای. نشد یحرف شماها عمل

اف  یو شرکت رب گوجه ام د دیشیاستخدام م گهیماه د کیتا  دیکن یبود که صبور نیا یگیب ریام

 ماه گذشت  ۹ زغال گل خونه ووو پس کو

 گریو د میکنیم جادیاشتغال را ما ا. دیهست یهمه رفتن یگیب رینه غ یگینه ب دیدر هفتپه ندار ییجا

 میکنیم یکارگران را قرارداد

مردم  رایز دهیرس انیشعار به پا نیبه طور قطع عمر ا! نه اوباش میبگوش باش ما کارگر یهمشهر

روشن شده که بر خالف گفته  شانیبوده و کامال برا قیمسوالن ناال یقربان زیشوش خود ن دهیستمد

 رکتح یمثال زدن یبلکه با شجاعت ستندین یمسئوالن،کارگران هفت تپه نه تنها مخل نظم عموم یها

 ازمندین یاز هر زمان شیب دانندیزده اند و م دیقلب صنعت شهرستان کل یایاح یرا برا یخیتار

 .هستند شانیهایهمشهر تیحما

در بازار شوش  ییمایهفت تپه ناخواسته دست به اعتراض و راهپ شکریروزها ما کارگران ن نیا

 یزیمردم شوش در عمل ما چ یتیبر نارضا یکرخه مبن یصدا یخبر یو برخالف شانتاژها میزنیم

کردن مردم  نیبدب یکه پروژه  میخوشحال هست. میدیند زیعز یهایو احترام از همشهر یجز مهربان

کامال شکست خورده و  مردم  یتیامن یعوامل نظام تیبه اعتصابات هفت تپه تحت هدا سبتشوش ن

را به ما کارگران  یاحترام و دلدار تینها یربازاریو غ یو جوان، بازار ریشوش اعم از پ فیشر

خواهران و  یاز سو نیسرزم نیحال حاضر فرزندان ا طیدرک شرا ینشان دهنده  نیداشته اند و ا

 .در شهرستان شوش است انبرادرانم
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  ریبه نام کعب عم یخیفرار تار کیثبت 

 !  ندهیبه اصطالح نما
 ریکعب عم یآقا نمیکه بب میجمع شده بود ۰۱۴ تیدر گ ۰۴۴و ۰۴۴قسمت  یاریکارگران آب امروز

با وجود تمام مشکالت کارگران هفت  شانیا! کارگران دارد یبرا یشوش چه حرف ندهیبه اصطالح نما

 هو ن یکارگران هفت تپه س یعنی!! چمن افتتاح کند نیآب، زم انیم یتپه آمده بودند که در روستا

چه خدمت . چمن افتتاح کند نیآمده که زم ندهیبه اصطالح نما نیا یروز است که اعتصاب هستند ول

کارگران پا به فرار  دنیکار را هم نتوانست درست انجام بدهد و با د نیهم ریکعب عم یآقا!!! یبزرگ

که  میدهیم کعب عمر اخطار یجا به آقا نیاز هم. آب وارد روستا شد انیشرکت م ریگذاشت و از مس

و اخطار دوم ما  میگذار یپاسخ نم یبه تمام کارگران هفت تپه را ب یاحترام یحرکت زشت و ب نیا

آب  انیم یرا در روستا تانیپا گریبار د کیاست که اگر  نیبه شما ا ۰۴۴و  ۰۴۴کارگران قسمت 

 . داد میبه شما خواه یجواب دندان شکن د،یگذاشت

 ۰۴۴و ۰۴۴قسمت  یاریطرف کارکنان آب از

 

 !حراست کنند سیرئ خواهندیرا مجافر پور ابله ! یفور! هشدار
-یگیاسدب ییایشبکه ماف لیتکم یرشوه گرفته است برا یگیاز اسدب اردیلیفاسد که سه م یچگن یجعفر

نوان حراست شرکت به ع خواهدیخودش را م یسواد و خواهر زاده  یجافرپور ب ومرثیک! یچگن

 !اوردیب

 !خالص به هر تحرک در شرکت ریت یعنی نیا

 !به استاندار رشو خوار! فاسد ایپو ینیبه حس! نیتام یبه مقامات شورا هشدار

 !رندیشوش را بگ یدادگستر سیرئ ،یچگن یفساد جعفر یجلو توانندیکه نم هییبه قوه قضا هشدار

به عنوان  خواهدیتومان رشوه گرفته و االن هم پسر خواهرش را م اردیلیشوش سه م یدادگستر سیرئ

 !عامل سرکوب کارگران در هفت تپه منصوب کند

امکان .... ستیمهم ن شیهفت تپه برا زیچ چیه یعنیاعتراض نکند،  تیوضع نیکه به ا یکارگر هر

 ...غوغا خواهد شد کپارچهیکل شرکت . کار را بکنند نیندارد بتوانند ا

 همکار امیپ

 

 ،یرستم -یگیباند فاسد اسدب
 . هزار کارگر هفت تپه اختالس کرده اند ۵سال دستمزد  ۰۴برابر با  یمبلغ 

 . مسئوالن فاسد صورت گرفته است تیکه به اعتبار هفت تپه و با حما یاختالس

و اختالسگران از هفت  یبخش خصوص دیخلع  یبرا یجد میتصم ییمسئوالن قضا ایآ

 نیاز ا تیدر حما یسهم چیه ییقضا ستمیرتبه س یلمقامات عا ایتپه دارند؟ آ

 اختالسگران نداشته اند؟



!کارگران جهان متحد شویم  

  9911  مرداد            متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                                                  88شماره 

18 

  !شوش فیشر مردم
از  یعمل تیحما ازمندین یاز هر زمان شیهفت تپه ب شکریبرادران و خواهران شما در مجتمع ن

شهرستان و کشورمان  یما بدنبال آبادان م،یهست نیسرزم نیشما هستند، ما فرزندان هم یسو

که  یزماناما  میحل کن یتر قانونمشکالت را در بس میتالش کرد یریگیما پس از سالها پ. میهست

و با توجه به  میگرفت شیکارگر است راه مبارزه را در پ هیمفسد و برعل یقانون حام میدید

 یبر خرد جمع هیبا تک میگرفت میلر تصم ،یاریفرزندان منطقه اعم از عرب و بخت لیپتانس

با  یما کار مینباش یکارگر چیشاهد روا داشتن ظلم به ه گریتا د میسرنوشتمان را رقم بزن

دهه ها  نیدر ا ایآ یهمشهر. میندار یو مسئوالن شهر ندگانینما یدادن ها دیو ام غهادرو

 د؟یا دهیآموزش د تیفیدر ک یشرفتیپ ایآ د؟یا دهیدر سطح شهرستان د یشرفتیپ

 م؟یدر شهرستان بوده ا یریچشمگ شرفتیشاهد پ ایآ

 د؟یستیجوانان شهرستان ن یشاهد بدبخت ایآ

 ده؟ید یریادوار مجلس در شهرستان خ ندگانیاز نما نفعانیجز پاچه خواران و ذ یکس ایآ

 ؟؟!شوش مانده است لیبازار پر پتانس یبرا یرونق ایآ

 

 ارید نیهم افتهیما که فرزندان و پرورش  یکارگر ندگانیشما نبود معلوم نبود نما یتهایحما اگر

و  دیکرد تیو از ما حما دیبله شما خواست! دندشیآزاد م یو جامعه زخم خورده هستند چه زمان

با  میشدن است اگر بتوان یکیاکنون زمان ! شما لرزه بر تن مسئوالن انداخت یعمل تیحما

 یکاست اریداشت که بس توانیرا م دیام نیا میشرکت را کارگران هفت تپه برگردان همکمک 

که  میرا رقم بزن یخیتار یاتحاد گریبا همد دییایب. میرا در کنار هم جبران کن گرید یها

و  ندگانیداشتن به نما دیاست نه چشم ام گریاز همد تیدر گرو حما ارید نیا یو آبادان شرقتیپ

 .از فساد ریناپذ یریو س وادس یمسئوالن ب

 

از رزمنده و جانباز ! میهست زانیشما عز یو عمل یحداکثر تیما کارگران خواهان حما بله

تا دانش  یرستانیاز دانشجو و دب یو بازنشسته و کارگر شهردار یتا فرهنگ یلیجنگ تحم

! از کارمند بانک تا کشاورز مظلوم یدیو خسته از ناام کاریگرقته تا جوانان ب یآموز، از بازار

 ! ما شرکت کن ییمایکن در راهپ تیو ما را حما ایب میزنیتو را صدا م فرداما  یهمشهر

 یجز اتحاد و خرد جمع زیما ن یبرا یپناه چیکه ه خواندیکارگر مظلوم تو را فرا م یهمشهر

 ینکات بهداشت تیفردا با رعا! تیحما تیحما رتیبا غ یهمشهر میزنیم ادیما فر. وجود ندارد

 .میاز جمله زدن ماسک منتظر حضورتان هست

 

 اتحاد اتحاد رتیبا غ یهمشهر
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رسانه و  ،یکارگر یها هیاتحاد ف،یکارگران، مردم شر
 ! در کشور کانادا داریب یوجدان ها

 : موضوع

 کاناداقاچاق شده به  یهفت تپه درباره ارزها شکریبه کارگران ن یاریدرخواست  
 دیروز دور جد نیمچهل یاز کارگران هفت تپه و در آستانه  یو از طرف جمع رانینامه را از جنوب ا نیا. سالم با

به بخش  اریو تخلفات و فساد بس یو حکومت یدولت یشرکت ما پنج سال قبل با زد و بندها. دیکنیم افتیاعتصاب ما در

 ریما با چند ماه تاخ یحقوق ها شهیهم رایز میهست تصاببار باز در اع نیچندم یواگذار شد و اکنون برا یخصوص

در هفت  یخصوص یمضافا کارفرما. است یو نابود بیدر حال تخر یو شرکت توسط بخش خصوص شودیپرداخت م

 میو ن کیبالغ بر  ران،یاز مقامات ا میت کیبا  ی، با اعتبار شرکت ما و با همدست(یمهرداد رستم-یگیاسدب دیام) تپه

ق شده اند با کمک ارز اختالس کرده که اکنون در حال محاکمه هستند اما قبل از اتمام محاکمه موف کا،یآمر دالر اردیلیم

در واقع ثروت . خارج کرده و به کانادا بفرستد رانیارزها را از ا نیدالر از ا ونیلیدر تهران، چند صد م نیام یصراف

ما را و شرکت ما و  شهیبرده و به کانادا قاچاق کرده و تا هم رقتکه با اعتبار شرکت ما کسب کرده بود را به س ییها

ما از شما  نهیزم نیدر ا. هزار کارگر را نابود کرده است 5همه ما  یمردم منطقه را بدهکار و مفلوک و زندگ

 .دکارگران هفت تپه بازگردانده شو یعنیآن  یارزها به صاحبان اصل نیتا ا دیکه کمک کن میدار یاریدرخواست 

 !در کانادا زیو مردم عز کارگران

اعتراض ما پاسخ  یبه صدا یمقام مسئول چیه میدر اعتصاب هست دیشد یکه ما کارگران هفت تپه در گرما یحال در

بعد  تایقرار گرفته و نها نیشدند و مورد آزار و توه ریدستگ یبلکه چند روز قبل چهار تن از کارگران اعتصاب دهدینم

 نکهیاکنون هم با کمال تاسف با وجود ا! شده است یزسا ندهآنها پرو یاز چند روز با قرار کفالت آزاد شدند و برا

مسدود شده،  یبه دروغ اعالم کرده بودند اموال اختالسگران بخش خصوص رانیا یحکومت یرسانه ها و نهادها

هنگفت معادل حدود نصف رقم  ینشان دهنده انتقال مبلغ م،یذکر کرد شتریکه همانطور که پ دهیبه دستمان رس یاسناد

 .هفت تپه به کشور کانادا است یبخش خصوص( است کایدالر آمر اردیلیم میو ن کیکه جمعا ) شده ساختال

و عدالت و  یو برابر یمدافع آزاد یرسانه ها، وکال، انسان ها و نهادها ،یکارگر یها هیاز کارگران، اتحاد ما

باند سرقت  نیه انحا مختلف در مقابله با اما را بشنوند و ب یصدا میکانادا در خواست دار فیو عموم مردم شر تیانسان

 میاز شما درخواست دار نطوریهم. کارگران هفت تپه اقدام کنند هارزها به منظور بازپس دادن آن ب نیو بلوکه کردن ا

کانادا و منجمله به گوش احزاب و مجلس کانادا و نخست  ییو قضا یدولت یما را به نهادها تیشکا یکه مضافا صدا

 را یقاتیو تحق یریموضوع موضع گ نیو از دولت مردانشان بخواهند در رابطه با ا دیترودو برسان نیجاست ریوز

ثروت ها که متعلق به  نیبلوکه کردن ا یالزم برا یرا منتشر کنند و اقدامات قانون قاتیتحق جهیسازمان دهند و نت

 یراه افتنیکارگران هفت تپه و با اعتبار شرکت ما حاصل شده است اما سرقت و قاچاق شده است را انجام داده تا در 

 . ودآن اقدام ش یبازگرداندن آن به صاحبان اصل یبرا

 نیو اقدام در ا قیتحق ،یان بررسکه امک اینقاط دن ریدر سا یزانیعز ریسا زینامه در کانادا و ن نیاز همه مخاطبان ا ما

مجتمع کشت و صنعت  دهیو در دفاع از ما کارگران ستمد عینامه ما را منتشر و توز نیکه ا میخواهیرا دارند م نهیزم

پرداخت ) حقوق خود  هیکه در دفاع از حقوق اول یانجام دهند؛ کارگران راکه در توان دارند  یهفت تپه اقدامات شکرین

کارگران و  هیعل یتیو امن ییقضا بیدادن به تعق انیپا ،یتشکل مستقل کارگر جادیدستمزد، حق اعتصاب و حق ا

دل به ... ( ماو  یاخراج ندگانیفاسد و اختالسگر، بازگشت به کار نما یاز بخش خصوص دیخلع  ،یکارگر ندگانینما

 .دهندیسر م یحق طلب ادیدرجه فر ۰۴ یرونا و در دمابحران ک یاز کانونها یکیزده و در  ایدر

 یامکانات قانون زیو ن میکانادا سراغ دار یو رسانه ها یو مدن یکارگر یکه ما در نهادها یتوجه به توان و اراده ا با

لو سهامدار زا یمبالغ از سو نیموضوع انتقال ا گردیپ میدارد شک ندار اریکانادا در اخت ریکه دولت و نخست وز

 .الزم در مورد آن صورت خواهد گرفت ماتصفت به کانادا مورد توجه قرار خواهد گرفت و اقدا

 مختلف شرکت یهفت تپه از بخش ها شکریاز کارگران ن یجمع -تشکر با

 یالدیم 0202 یو سوم جوال ستیبرابر با ب ۹۰۱۱مرداد  ۲ -پنج شنبه  
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 فوق العاده مهم مهم  یفور! یفور

 !میبه هوش باش همکاران

 یتا کارگر خواهان لغو خصوص 02وقاحت تمام گفته فقط  کار فاسد و اختالسگر در دادگاه با تیجنا نیا یگیاسدب دیام

 !شدن شرکت هستند یو دولت یساز

 !دیرا در صدر شعارها قرار ده یساز یشعار لغو خصوص! همکاران

درست پوشش  ایمتاسفانه رسانه ها ! دیاقدام کن یساز یخصوص یلغو فور یطومار برا ینسبت به جمع آور همکاران

هم خواب  ییقوه قضا! دیگو یرا نم تیهم واقع یلیم مایصدا و س. پول گرفته اند  یگیز اسدبا یحت یبرخ ای دهندینم

مطلق کارگران هفت تپه خواهان  تینگفته اند اکثر یگیدبدر جواب اس یدادستان و قاض ندهیچرا نما ستیمعلوم ن. است

 ؟!هستند یساز یلغو خصوص

 :تا تهران برسد مایما مستق ادیفر یصدا دیست و باروز چهارشنبه باز دادگاه ا. میباش اریهمکاران هش

 .ماست یخواسته اصل یساز یخصوص لغو

شعار لغو . میو رخوت ندار یکار مک یبرا یفرصت. میوقت را از دست نده. دیبزن ادیاز قبل فر شتریشعار را ب نیا

 !!!ماست یخواسته اصل یساز یلغو خصوص....میبزن ادیشعارها فر ریاز سا شیرا ب یساز یخصوص

 کانال مستقل کارگران هفت تپه -همکاران امیپ

ماه حقوق معوقه دارند، و  نیکه کارگران هفت تپه چند یشتیمع طیشرا نیدر سخت تر
باز پس گرفتن هفت تپه از  یکم سابقه هوا در شوش، کارگران هفت تپه برا یدر گرما

ن متحدانه به ما همچنا. آمده اند دانیو اختالسگران به م یدزدان بخش خصوص
و  میکن رونیرا از هفت تپه ب السگرانو اخت یتا بخش خصوص میدهیاعتصاب ادامه م

 .میریهفت تپه را پس بگ
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 !داماد نعمت زاده متواری شد

میلیارد  6.6علی اشرف ریاحی، داماد نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم و یکی از متهمان فساد 

 .یورویی پتروشیمی، متواری شده است

علی اشرف ریاحی متهم به معاونت در اخالل کالن در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق 

 .نامشروع است

شود وی همسرش زینب نعمت زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده و  گفته می

 .خودش به دلیل ممنوع الخروجی در داخل کشور متواری شده است

میلیون یورو ارز حاصل از  656میلیارد و  6می، عواید حاصل از مبلغ متهمان پرونده فساد پتروشی

 .هایی به جیب زده اند فروش محصوالت پتروشیمی را به عالوه پورسانت
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 ! به تاراج رفته در شرکت هفت تپه یها نیدر مورد زم

 یکرده بود دوستان زیخوراک دام دندان ت یمانکاریپ یکه برا یزمان میکن یادآوری دیبا یرابطه با موسو در

همچون سپاه در بدو ورود  ینظام یو وابسته به ارگانها یشرکت ریغ یاز خوراک دام مطرح کردند افراد

که به گفته  المیا یمنازل کو ادموضوع قرارد نیبه ا دیدر حال حاضر با. آقا در خوراک دام مشغول شدند نیا

 . جه کردتو اریبه دور آنهاست بس یهمکاران در حال فنس کش ی

 یادیز یقانون ریغ یهایها و واگذار ینخواریدور در مواقع اعتصابات زم یدر سالها دیداشته باش توجه

 دهیروش باال کش نیاز اعتصابات باز هم با هم یکیپرتغال متعلق به شرکت که در  یاز جمله باغها. میداشت

تنها  نیاست، ا گشتهرکت باز نآنها به ش تیمقامات شهرستان، تاکنون مالک یهمدست لیشد و به دل

اسکان و  یبرا یلیکه در زمان جنگ تحم یینهایبه عنوان مثال زم. ستین شکریاز شرکت ن ینخواریزم

باشد به طرز  ادتانیو اگر  دیواگذار شد در آخر به شرکت پاک چوب رس ینظام یروهایپادگان به ن جادیا

 یمجموعه ها ریدر اصل از ز کهپاک چوب  شدند و شرکت حیکوتاه تسط یمشکوک و گسترده در زمان

به  یپول نهایبابت غصب زم  لار کی یشد و تا کنون حت دهیاست باال کش یرهبر تینظر ب ریز یشرکتها

 .همه ارگانها درحال چپاول است یبله هفت تپه سالهاست که از سو. پرداخت نکرده است شکریشرکت ن

نصب شده به دور  یها هینشده پا ریو تا د میبرو المیا یاعتصاب به کو یاز روزها یکی شودیم شنهادیپ

صد در صد افراد . دیایب یو جاسم ساعد یتا حساب کار دست موسو. میبکن شهیو منازل را از ر نهایزم

 ندهیآ یروزهادر ! دیشک نکن. هستند نفعیذ یواگذار نیشهرستان در ا یاز مسوالن حکومت یبانفوذ

 یموضوعات، همدست نیسکوت هرکس در برابر ا. طه صورت خواهد گرفتراب نیدر ا یشتریب یهایافشاگر

 کارگر ندهیپا. میکن یپس هرکس در حد توان افشاگر. شرکت خواهد بود یبا عامالن بدبخت

 kargare7tape@کانال مستقل کارگران هفت تپه : انتشار -همکار امیپ

 !نقاب را کنارتر زد یتیمزدور امن ،یاردمحمی نیفرز

است که حق  یقانون اساس 09خودش مخالف اصل  یعنی. ستین یقانون یابانیعتراض خا دیگویم

 .را مسلم دانسته است ییمایراهپ

 یریگیپ یکدام راه قانون. کرد یریگیرا پ یراه قانون دیبا دیگویم ،یاردمحمی# نیفرز# یعنیکثافت  نیا

کارگر حمله  یاعتراض قانون مثل تو به یتیامن یها یآشغال و هم پالک یتو یخرفت؟ وقت ینشده ا

و  ایپو ینیو حس یچگن یمجلس و  اداره کار و استاندار و جعفر ندهیکه فرماندار و نما یوقت د،یکنیم

و دلقک نابلد و تازه  جکیبه تو مل دیهستند با یگیاسدب یو امثالهم حام یها و دولت و روحان یتیامن

 !یفت تپه خط و نشان بکشکارگران ه یبرا خواهدیتو نم! کار گفت برو گم شو 

به هفت تپه  یتو ربط..." که  میریبگ ادی" به تو گفت از فعل جمع استفاده نکن و نگو  دیآخر با در

 ادیتو به ما ! امثال تو هیعل میکنیاصال ما اعتراض م. یتو در صف مقابل!  پسرخاله نشو عیسر. یندار

و  میها رو خودمان بلد راههمه ! دینیبنش تانیسر جاکه  میدهیم ادیما به تو و امثال تو ! یتو دشمن. نده

 !میکه تو و امثال تو را جر بده میکنیراه ها را استفاده م نیهمه ا
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 کرد ؟ دیعضو کدام شبکه است و با او چه با ست؟یامجد ک

حراست شرکت هفت تپه #مسئول ( امجد #معروف به )  یامجد# یآقا شتریشاهد تحرکات ب رایاخ

. کرده است یاز کارگران پرونده ساز یتعداد یخودش برا دیاز اقدامات جد یکیدر  انشیا. میبوده ا

هفت تپه و شکنجه  ینابود یعنیکه  یگیبه خاندان اسدب یامجد در سرکوب کارگران و خوش خدمت

 .زندیم یدر خوزستان دست به هر کار یبزرگ ی عهجام

 کرد؟ دیاو چه با رابطه دارد؟ و با یبا چه کسان قایو دق ستیامجد ک اما

. وزارت اطالعات است می، امجد فرستاده مستق ییدر دستگاه قضا... نفر از ... اساس اظهارات  بر

وزارت خانه  قیهستند از طر یگیاسدب یکه سهاندار پشت پرده و حام یریو جهانگ یدر واقع روحان

وزارت  نیهمچن ،یزبانک مرک یبانک ها و به خصوص زیو ن یمانند کار، اقتصاد، کشاورز ییها

گفته شده است . پردازندیها م یگیاز اسدب تیشوش به حما یخوزستان و فرماندار یو استاندار کشور

صحت ندارد  نیا. هزار دالر رشوه گرفته است صتیمورد دو کیکه استاندار فاسد خوزستان فقط در 

 داراستان. سگران استاز سهم استاندار در شبکه اختال یبلکه قسمت کوچک ستیمبلغ رشوه ن نیو ا

ها  یدولت. اختالس ها گرفته است نیدالر سهم ارز از ا ونیلیم کیبالغ بر  یعتیشر یعنیخوزستان 

و  یفساد ارز نیدر ا مایبلکه مستق ستندیخود ن یها یاز هم جناح یکیبه عنوان  یگیاسدب یفقط حام

 .هستند میهفت تپه سه دیدر خر یحت

 دیدر خر میباند مخوف، سه کیو در  یبه طور شبکه ا یه دولت روحانک مییبگو دیمقدمه با نیا با

 ونیلیکمک کرده که صدها م یگیبه اسدب یدولت روحان. است یدر اختالس نجوم میهفت تپه و سه

 ها یگیکه اسدب کندیوزارت اطالعات کمک م قیاز طر نیهمچن یدولت روحان. دالر را به کانادا ببرد

 . ند و غارت کنند و سرکوب کننددر هفت تپه بتوانند بتاز

با  یهمکار یو فرستاده مخصوص وزارت اطالعات برا یدولت روحان یاز مهره ها یکی امجد

با باند  یو از طرف یگیاسدب ریبا مشورت با وزارت اطالعات و ام مایامجد مستق. هاست یگیاسدب

 .هماهنگ است ایپو ینیحس-یفاسد چگن

و احترام  دنید یتوقع از امجد برا. از باند اختالس است تیحما یدولت برا یاز مهره ها یکی امجد

 .توقع خام و ساده لوحانه است کیو عدالت،  قتیبه حق

در  شکر،یچه برسد به کشت ن داندیدرست کردن را نم ارشوریبا خ یامجد که فرق گوجه کار نیهمچن

صنعت  ینابود جتایو نت اجاره یبرا یمزارع و واگذار بیاز دست اندرکاران تخر یکیمدت  نیا

 .مردم منطقه است یبرا یشکر در هفت تپه و خانه خراب

حراست شده و  نیباشد که قبال هم با مسئول یبرخورد دیعلت تنها برخورد مناسب با امجد با نیهم به

 یلیکه با خ یشد و مانند برخورد یبا حاتم رایکه اخ یمانند برخورد. میدر هفت تپه تجربه آنرا دار

 . فاسد شد رانیاز مد گرید
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 یمقامات اصل یعنی یچگن یو جعفر ایپو یکه امجد در شرکت هفت تپه حضور دارد و حسن یمادام

 یانتظار یگرینهاد د ای هییاز قوه قضا شودیدر خوزستان و شوش با او همدست هستند، نم ییقضا

 .داشت

 .قرار داردبا کارگران هفت تپه و مردم منطقه  یامجد اکنون در صف اول دشمن ✅

 .میدهیباشد که انجام م ییکارها نیاز اول یکی دیبا امجد با یالزم و ضرور برخورد

 .داده شود ستهیامجد جواب شا یهایپرونده ساز نیبه ا دیبا

-ایپو ینیوزارت اطالعات  و همکار شبکه حس -یعتیشر-یریجهانگ-یادامه شبکه فاسد روحان امجد

 .کارگران هفت تپه و مردم منطقه هستند کیه دشمن درج یاست که همگ یچگن یجعفر

 .ستیامجد در هفت تپه ن یجا ✅

 .ماست یکارها نیامجد از مهم تر اخراج

 مختلف یاز کارگران هفت تپه از بخش ها یجمع

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار
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شرکت  یآرت یاعتراض چراغ روشن رانندگان خطوط ب

 !اض به عدم پرداخت حقوقدر اعتر  یآزاد انهیواحد پا

خطوط  از صبح امروز  اتیزاده مسئول عمل نیخطوط از جمله ام اتیو عمل یحراست و بازرس عوامل

 شانیاتوبوس ها یرانندگان را مجبور کنند تا  چراغ ها  دیماه درتالش هستند تا با اعمال فشار و تهد ریت۹۱

 نینکنند ا افتیرا در انست که تا رانندگان حقوقشاز آن ا یاتوبوس ها حاک ریرا خاموش کنند ، اما تصاو

 .اعتراضات ادامه خواهد داشت 

 تواندیعدم به موقع  پرداخت حقوق رانندگان م دهدیعامل هشدار م ریکارگران شرکت واحد به مد یکایسند

در پرداخت بموقع حقوق  یتوجه یهرگونه ب تیتر را به همراه داشته باشد و مسئول یاعتراضات جد

و  دیتهد اب.  عامل خواهد بود ریندگان و کارگران  زحمت کش شرکت واحد به عهده خود شخص مدران

 . دیاعتراض رانندگان زحمت کش  شرکت واحد را خاموش کن یصدا دیتوان یارعاب نم

 

 ست،   کرونا بهانه»اراک با شعار  یشرکت هپکو کارگران
 «تیکفا یب رانیصنعت، مد انیداعش»، «هدف است یلیتعط

 !دست به اعتصاب زدند،«میهست یفعل تیریکارگران خواستار عزل مد ما»
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 درباره کولبران  یفرانسو یکاهایسند هیانیب

 !دیرا متوقف کن رانیکولبران در اکشتار
 یو سرکوبگرانه ا یضاتیتبع یها استیس ران،یا نیمناطق کردنش نیرد، ساکنک ونیلیم ۹۴تا  ۸ نیب

و مطالبات  یاسیهرگونه اعتراضات س رانیا میرژ. شوند یمتحمل م رانیا میرژ یرا از سو
 تیمنطقه در وضع نینگهداشتن مردم ا یبرا. کند یکردها را به شدت سرکوب م یتیهو-یخودمختار

منطقه راه  نیدر ا یصنعت چیه با  یمنطقه شده، تقر یع از توسعه اقتصادمان میو فالکت، رژ یتثبا یب
 اریبس یکاریب. کشور است یمناطق مرکز یو منابع عمدتا برا داتیتول یرینشده، و سمتگ یانداز

 دمجبورن یفرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده ا نیبا توجه به نبود کم تر. گسترده است
 .زبان مهاجرت کنند یسبزرگ فار یبه شهرها

معاش  نیتنها منبع تام رانی، مرز عراق و ا(رانیکردستان ا)هزاران تن از ساکنان روژهالت  یبرا

بر پشت قاطر با عبور  ایکاال، حمل اجناس بر کول انسان و  یمبادالت مرز یعنی یکولبر: باشد یم

از . اریبس تتوام با مخاطرا ران،یابه  هیعراق و ترک یاز کشورها یانتقال انواع کاالها. از کوه ها

آنتن  ،یچا ل،یاتومب کیاز جمله پوشاک، پتو، الست ،یخانگ یکیپوشک بچه گرفته تا لوازم الکتر

. شوند یبزرگ از جمله تهران عرضه م یشهرها یکاالها در بازارها نیا. گاریماهواره، الکل، س

به کف آورند و  یآن که نان ید مسن، براهر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افرا

 نیروند و در طول ا یخطر م شوازیکنند به پ نیتام یروزانه خود و خانواده شان را به سخت شتیمع

کولبر، خانواده اش  کیشدن  یزخم ایدر صورت مرگ و . اندازند یمرزها جان خود به مخاطره م

گاه  ،یگاه قانون ست،مبهم ا یکولبر تیوضع یبه لحاظ قانون. نخواهند داشت یمنبع درآمد چیه گرید

 .مسئوالن تیو منوط به حسن ن ،یرقانونیروا و گاه غ

منفجر نشده، مرزبانان به  یها نیصعب العبور و منطقه پر از م یاز کوه ها یبر خطرات ناش عالوه

رقم تلفات  ۲۴۹۱سال  یتنها در ط. ندیافزا یکنند و هرساله بر تعداد تالف م یراندازیآن ها ت یسو

به  زبانانشده که مر دهیبندرت د. رسد ینفر م ۹۶۰به  انینفر بوده و تعاد زخم ۹۱کولبران  یجان

تعداد  نیهم چن. ندارند ییاز کشتار قاطران باربر هم ابا یحت. کشتارها محاکمه شوند نیخاطر ا

 .شوند یمحکوم م نیسنگ یها مهیجر ایاز کولبران به مجازات زندان و  یاریبس

ادغام  یها استیملت و س -متأثر از مقوله دولت : است یآمد عوامل چند یکولبرها پ سرنوشت

که فقط  ران،یا هیعل کایآمر یها میمخرب تحر راتیدر مورد کردها؛ و تأث یحکومت مرکز انهیگرا

 .شده اند میفشار رژ ریبنقد ز یتوده ها تیتر شدن وضع میباعث وخ

 نیتوجه زنان و مردان کارگ و جامعه ب در،یاو و سول. اس. اف یوفرانس ییکایسند یسازمان ها ما

که  میخواه یم رانیما از دولت ا. میکن یکولبران جلب م یو اجتماع یرا به فاجعه انسان یالملل

 وانآن ها را به عن دیسرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد، دولت با

 .برخوردار شوند نتیبشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امن تیبه رسم یکارگران قانون

 ۲۴۲۴ هیژوئ ۲۹ سیپار

 (انیفرهنگ –اِف اِس او )متحد  یکائیسند ونیفدراس

 (دریسول) یهمبستگ یبرا یکائیسند هیاتحاد
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باختگان هواپیمای اوکراینی برای  های جان خانواده

 !تحقیقات جامع فراخوان دادند

باختگان هواپیمای اوکراینی  جان های انجمن خانواده

یی با اشاره به بازخوانی جعبه سیاه  با صدور بیانیه

تیر؛ ۰۴هواپیما در فرانسه در روز دوشنبه 

خواهان تحقیقات جامع درباره جنایت سرنگونی 

 .هواپیما توسط رژیم ایران شدند
: باختگان آمده است در بخشی از بیانیه خانواده جان

الش خود را کرد که راز جنایتش را به جعبه سیاه تقلیل دهد هر چند بازخوانی رژیم ایران تمام ت»

 «.جعبه سیاه اولین قدم در انجام تحقیقات نسبت به این جنایت است

ها با اشاره به شواهدی چون بازگذاشتن آسمان ایران در شرایط خطیر  در ادامه بیانیه؛ انجمن خانواده

مای خطوط هوایی اوکراین، شلیک چندین موشک به هواپیما، جنگی، اجازه دادن به پرواز هواپی

ها، تأکید کرده است که آنها صرفا   تخریب سریع صحنه سقوط و ترساندن شاهدان و سرکوب خانواده

 .اند آید، دل خوش نکرده به اطالعاتی که از طریق جعبه سیاه به دست می

 هیعل یاز معلمان و کنشگران مدن یفراخوان جمع

 کارگران و معلمان شتیو مع یسرکوب آزاداعدام و 

 یقرار دارند و از سو یشتیمع یسو در تنگناها  کیمردم از  تیکه اکثر میبر یسرم به یطیشرا در

 .کنند یرا تحمل م ینبود حداقل آزاد گرید

است؛  ۱۸در آبان ماه سال  نیبنز یروزها جامعه در التهاب اعدام سه تن از معترضان به گران نیا در

 .مردم داشته و دارد یرسازیو فق شتیبر مع یبزرگ ریتاث متیق شیافزا نیا که

 ۰ یال ۰آنها . برند یسرم روز است که در اعتصاب به۰۶هفت تپه به مدت  شکریکارگران ن نیهمچن

اعتراض  یشغل تیآنان به عدم پرداخت دستمزد ، نداشتن امن. ماه است که دستمزد خود را نگرفته اند

 .هستند یساز یبساط خصوص دنیبه کار و برچ شان یان بازگشت همکاران اخراجدارند و خواه

 یتن از اعضا ۹ ییاز سو میکرونا هست طیشاهد ادامه حبس ظالمانه معلمان دربند در شرا نیهمچن

 یها تشکل یهماهنگ یشورا یکه از اعضا  ،یمعلمان استان خراسان شمال یانجمن صنف رهیمد اتیه

و  ینقد ی مهیشالق، جر د،یسال زندان، تبع ۰۹مجموعا به  ییکذا یونده سازهستند، با پر یصنف

 .اند محکوم شده اخراج
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همانگونه که  ران،یاز معلمان بازنشسته و شاغل ا یفراخوان به عنوان جمع نیا هیامضا کنندگان اول ما

بان را نمونه اعدام سه جوان معترض آ میبا تمام اشکال خشونت در مدرسه و خارج از مدرسه مخالف

محاکمه و اعدام جوانان  یاز نظر ما به جا. میدان یم کیستماتیو س یدولت انیبارز خشونت عر

 دیاند مجازات گردند با امروز را رقم زده طیکه شرا یعامالن فقر و فالکت و کسان دیمعترض با

همسو با  زینما . که دستور کشتار مردم معترض را دادند پاسخگو باشند و حساب پس دهند یکسان

 .دینکن_اعدام# میزن یم ادیفر یرانیا ونیلیم ۹۹از  شیب

هفت تپه و مطالبات معلمان و  یمطالبات کارگران به خصوص کارگران اعتصاب نینظر ما ب از

 یهمان منطق میشرافتمندانه هست یو زندگ شتیمع کیوجود ندارد ما همه خواهان  یبازنشستگان تفاوت

 ادربازداشت شدگان آبان ماه حکم اعدام ص یها برا همان کند یرا محکوم م یکه معلمان خراسان شمال

 . کشند یو کارگران هفت تپه را به بند م کنند یم

شدن  یکیاتحاد و  هیتنها در سا میو باور دار میهمگان هست شتیو مع یخواهان توقف سرکوب آزاد ما

 یصنف یها تشکل یعمل یر نسبت به بمنظ نیو عموم مردم محقق خواهد شد از ا انیمطالبات فرهنگ

 یریگ میتصم گاهیها در جا تشکل نیکه در ا یکسان میو انتظار دار میموجود اعتراض دار طیدر شرا

مفتضح نوبخت سکوت نکنند و در  یها شیبا نما انیفرهنگ یحقوق واقع عییاند نسبت به تض نشسته

تا خدمتگزار  یدخدمتیتا بازنشسته و از خر از شاغل انیحقوق منافع کالن و همه فرهنگ شیمساله افزا

در  یمثبتها که کارنامه  تشکل نیاز ا ییاز سو. ندیرا لحاظ نما یسیالتدر و حق یررسمیو غ

 یها روزها ، در کنار مردم ، خانواده نیا طیاز شرا قیبا درک عم میخواه یدارند م یصنف یگر مطالبه

است که ما معلمان ، معلمان همه  نیر به جز امگ رندیداغدار آبان، کارگران زحمتکش قرار گ

صدا و متحد  کیپس . آموزان ماست و مشکل کارگران ، مشکل کودکان و دانش میهست رانیفرزندان ا

 :  میخوان یم

 شود ینم درمان، جدا جدا  هرگز، درد مشترک  نیا
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 !ستیطبقه کارگر ن استیاعدام س

 !است یدولت عمد قتلاعدام 
هر حرکت کارگر هفت تپه را با . و جهان مورد توجه است رانیاعتصاب کارگران هفت تپه در سراسر ا 

. ارندهفت تپه د هیکه مشکل شب یکارگران مراکز یالگو باشد برا تواند یاعتصاب م نیا. کنند ینگاه م نیب ذره

از کارگران شعار  یروزها تعداد نیاما ا. کارگران هفت تپه را کارگران همه جا تکرار کردند یقبل یشعارها

. شعار با تعجب و انتقاد دوستان هفت تپه همراه شده است نیا. دهند یسر م" گردد دیاعدام با یمفسد اقتصاد"

من از دل خون کارگر هفت . م باشند نه برعکساعدا هیبود که کارگران در صف اول عل نیپرسند انتظار ا یم

و  زند یو به کارگران ضرر م ستیجواب ن" گردد دیاعدام با"شعار  یخبر دارم، ول یو رستم یگیتپه از اسدب

 . دهد ینشان م یکارگران را طرفدار قتل عمد دولت

 

با  فات،یاز قبل، با تشر یمراسم نجایا. رخ بدهد اما اعدام فرق دارد تواند یتصادف م اینزاع  کیدر  قتل

 یاجرا" ندیگو یم ست؟یهدف اعدام چ. شود یو عامدانه برگزار م دیقتل جد کی یبا نقشه برا ،یخونسرد

حق را  نیدولت ا. یچیاست؟ ه همتحقق شد یقانون یکش اما کدام عدالت توسط جالد و قتل عمد و آدم"! عدالت

 یرا قانون یدولت یکش حق آدم نیتا ا کنند یم هیآنرا توج زین یچهار حقوقدانان حکومت یو حت دهد یبخود م

هم  تیاز جرم و جنا یحت ست،ین یخبر نیعدالت کمتر یاز اجرا... دیها را نگاه کن اعدام ستیبعد ل. کنند

 انیقربان نیشتریب. دهد یامکان رشد م یردولتیغ تیبه تداوم جنا یدولت تینکرده است، برعکس جنا یریجلوگ

اعدام فقط سرکوب جامعه و کارگر را . کارندیزنانند، جوانان معترض و گرسنه و ب ند،یاعدام کارگرانند، فقرا

 . است یدولت یقانون یکش اعدام، آدم. کند یم دیتشد

 

اعتصاب  یو برا یسازمان کارگر یاول مه، برا یما برا. بودند یدولت یکش آدم انیقربان نیشتریب کارگران

 ندیگو ینفر م ونهایلیکه چرا م میاز خودمان بپرس. ماست هیدر دست دولت عل یاعدام مثل تفنگ. میاعدام شده ا

مدافع  نیتریقو خیکارگران در طول تار م،ییگو یرا م نیهم زیاز ما ن یاریاعدام کرد، بس دیرا نبا انیزندان

فضا،  نیحاال درا. و اعدام بودند ییو قضا یخشونت دولت یقربان نیشتریبودند چون خودشان ب یفرد اتیح

 یریقطعأ تصو شود؟ یاز کارگر هفت تپه مخابره م یریچه تصو م،یگردد سرده دیشعار اعدام با مییایب

 .مخدوش

 

اصال . اعدام داشته باشد استیس دینبا یدولت کارگر. خواهند یاعدام نم یجنبش طبقات کیبعنوان  کارگران

عدالت به جالد متوسل  یاجرا یبرا یحق کشتن آدمها را داشته باشد؟ کارگر ک دیچرا با ،یدولت، هر دولت

 هیسرما یها توسط دولت اعدامبه  یرادیچه ا گریباشد، د یهم به اعدام متک یشده است؟ اگر عدالت کارگر

تماما  یگیشعار اعدام اسدب ه؟یاعدام را اجرا کند؟ قوه قضائ میخواه یم یبعد االن از چه کس م؟یداران دار

که اعدام  ییها را از حکومت یشعار جنبش کارگر نیا. است یگیاز خود اسدب شتریضرر است، ضررش ب

لطفا . میده یم قیشعار نا دق ییو جا م،یباش میحق دار م،یهست نیو خشمگ یهمه ما عصبان. کند یجدا نم کنند یم

 یکس چیعدالت اند اما خواهان کشتن و اعدام ه یبگویند که کارگران خواهان اجرا ها یهمکاران در سخنران

 قیمانده چشم در مقابل چشم و خون در مقابل خون دوران عت طرفدار سنت عقب یجنبش کارگر. ستندین

است نه زندان و شکنجه و  یشورائ یو عدالت و زندگ یو حرمت و آزاد یبرابر انکارگر خواه ست،ین

 .اهدخو یرا م یخواهیآزاد تیکارگر نها. اعدام
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ما را در توزیع وسیع بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی  به زبان انگلیسی یاری رسانید!

 

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

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/ 

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/

