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!کارگران هفت تپه  
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  ینامه سرگشاده اعتراض

  ...یی و مواد غذا یالملل نیب ونیبه کنفدارس

اف وی یا  

هفت تپه اهواز واقع در  شکرینکارگران  یکاینامه سرگشاده سند قیطر از

 ریما امضاء کنندگان ز ۱۹۱۱خرداد ماه  ۱۱ خیدر تار رانیا یجنوب غرب

به  یامیپ(" اف . وی. یا)  ییمواد غذا یالملل نیب ونیکنفدراس"که  میمطلع شد

بدون  په،هفت ت شکریشرکت ن یکارفرما ،یگیاسد ب دیدادگاه ام نیمسئول

هفت تپه ارسال کرده است و خواهان  رشکیکارگران ن یکایتماس با سند

کارگران هفت تپه در جلسه دادگاه  ندهیفرد بعنوان نما کوین دونیشرکت فر

.شده است   

هفت تپه  شکریکارگران ن یکایفرد و رضا رخشان عضو سند کوین دونیفر

تعهد کتبی شرکت هفت تپه  رعاملیو مد یتیامن یهر دو فرد به نهادها. ستندین

 یتخلفّات متعدد زیآنها ن. شرکت نخواهند کرد یتیفعال چیر هکه دداده اند 

هفت تپه  رانکارگ یکایسند رهیمد ئتیاز طرف ه لیدل نیداشته اند و به هم

فر نه تنها در کنار کارگران در اعتراضات و ندو هر  نیا. اخراج شدند

خواستار  ،یستمو ر   یگیبا اسد ب ی، بلکه در همراهحضور نداشتنداعتصابات 

.شده بودندنیز  یکارگران اعتصاب شتریرکوب بس  

خواسته  یبعلت مبارزه برا کایسند نیو فعال یکه کارگران اعتصاب یطیشرا در

 ه،یو صاحبان سرما انیکارفرما یدولت حام قیبه حق خود، از طر یها

رم ها یوزندان ریدستگ  کوین دونیشدند،  فر یمحکوم م نیسن یشده و به ج 

 یپراکن یا عهیشا کایسند نیاعتصابات و فعال هیاالنه علفرد و رضا رخشان فع

در به انحراف کشاندن اعتراضات  یسع ،یدیّجو تفرقه و نا ام جادیکرده و با ا

.و صاحبان کارخانه مشغول بودند انیو اعتصابات کارگران به نفع کارفرما    
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 ونیازطرف کنفدارس یاقدام نیبه چن دیما ضمن اعتراض شد هیپا نیهم بر

 نیکه چگونه ا میهست حی، خواهان توض(اف  وی یا)  ییمواد غذا یالملل نیب

هفت تپه انجام  شکریکارگران ن یکایمسئوالنه را بدون تماس با سند غیراقدام 

تپه به نام  فته شکریکارگران ن یکایبدون اطالع سند یو چه کسان دیداده ا

 کایدر مورد سند یواقع ریدر ارتباط با شما بوده و به شما اطالعات غ کایسند

؟داده اند   

در کنار  ستیبا یاست که م نیاف ا وی یا یالملل نیب ونیما از کنفدراس انتظار

اما .  اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران باشد یمبارزات کارگران و حام

را  یعدالت یب هیهفت تپه سالها مبارزه عل یکایکه سند یطیبرعکس در شرا

به  ازیکند و ن دفاعداشته تا از حقوق و منافع کارگران در دستور کار خود 

مسئوالنه از  ریغ یکار نیدارد، با چن ونیکنفدراس شتریب یو همبستگ تیحما

.شودیطرف شما روبرو م  

هفت تپه موفق شد که دولت را مجبور  شکریکارگران ن یکایسند خوشبختانه

مبارزه  نیوقفه ا یب کایسند .کشاندبرا به دادگاه  ءو شرکا یگیکند که  اسد ب

 شتریکردن هر چه ب لیو دخ یبه روشنگر رانهیگیرا ادامه خواهد داد و پ

.خواهد رفت شیبه پ تیکارگران به واقع     

!میهست نا درست اقدام نیشما و اصالح ا حاتیمنتظر توض ما  

!شناسد ینم یکارگران مرز مبارزه  

 

استکهلم -با روژاوا  انیرانیا یهمبستگ یشورا  

خاوران ادیفر – یاسالم یکشتار جمهور هیعل یهماهنگ یوراش  

و سوئد رانیکارگران ا یهمبستگ تهیکم  

استکهلم – رانیا کیدمکرات پالتفرم  

استکهلم –مادران پارک الله  انیحام  

۰۲۰۲ ژوئن  
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Öppet brev i protest emot den Internationella 

Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och 

lantarbetarförbundet samt förbundet inom 

hotell- och restaurangbranschen (IUF)  

 

Vi undertecknade har fått information från 

Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh, Ahwaz, i sydvästra 

Iran, daterad den 31 maj 2020, att IUF har utan att varit i kontakt 

med Haft Tappeh Syndikatet, skickat ett meddelande till ”Irans 

islamiska domstol” rörande Omid Assad Beigi, arbetsgivare för 

Haft-Tappeh Sugercane Agro Industry Company, och lanserat 

Fereidoun Niko Fard som Syndikatets representant. Detta trots att 

varken Fereidoun Niko Fard eller Reza Rakhshan är längre 

medlemmar i Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh. 

 

Dessa två personer har gjort ett skriftligt åtagande till både Iranska 

säkerhetsmyndigheten och företagets VD att de inte längre kommer 

att delta i någon av Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh’s 

verksamhet. Dessa två personer har också gjort sig skyldig till flera 

överträdelser och av denna anledning har fått sitt medlemskap 

upphävd av styrelsen för Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft 

Tappeh. Dom har bland annat inte deltagit i Syndikatets 

protestdemonstrationer och strejker, utan istället har lierat sig med 

arbetsgivaren och tillsammans med Assad Beigi och Rostami krävt 

mer förtryck emot de strejkande arbetarna. 

 

När de strejkande arbetarna arresterades och dömdes till tunga 

fängelsestraff så spred Fereidoun Nikou Fard och Reza Rakhshan 

falska rykten mot de strejkande för att på detta sätt skapa splittring 

och förtvivlan. Allt för att sätta stopp på arbetarnas protester och 

strejker.   

 

Av denna anledning protesterar vi skarpt mot IUF beteende och 

kräver en förklaring till deras handlande. 
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- Varför har IUF lanserat Fereidoun Niko Fard som syndikatets 

representant, utan att först tagit kontakt med Haft Tappeh 

Syndikatet?  

 

- Vem har varit i kontakt med IUF och lämnat felaktig information 

om Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh? 

 

Vi förväntar oss att IUF ska stå solidariskt sida vid sida i arbetarnas 

kamp. Framför allt i ett läge där Sockerrörsarbetarsyndikatet för 

Haft Tappeh har under många år kämpat med att försvara 

arbetarnas intressen och rättigheter. Här behöver vi mer stöd och 

solidaritet ifrån IUF, inte drabbas av en sådan oansvarig handling 

från er sida.   

 

Tack vare Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh oförtröttliga 

kamp har dom lyckats att tvinga staten att dra Omid Assad Beigi 

och hans kompanjoner till domstol. 

Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh kommer att oavbrutet 

fortsätta sin kamp. 

 

Vi ser fram emot IUF svar, förklaringar och förväntar oss att ni rättar 

till denna felaktighet.  

 

Arbetarnas kamp är gränslös! 

 
Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

 
Rådet mot den islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

 
Iransk-Svenska arbetarsolidaritetskommittén 

 
Irans Demokratiska Plattform-Stockholm 

 
Supporters för Mödrarnas Park Laleh-Stockholm 

 
Juni 2020 
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Open letter in protest against the 

International Union of Food, 

Agricultural, Hotel, Restaurant, 

Catering, Tobacco and Allied 

Workers' Associations (IUF) 
 

We signed have been informed from the Sugarcane Workers 

Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz, in southwestern Iran, dated May 

31, 2020, that the IUF has, without contact with Haft Tappeh 

Syndicate, sent a message to "Iran's Islamic Court" concerning 

Omid Assad Beigi, employer of Haft Tappeh Sugercane Agro 

Industry Company, and launched Fereidoun Niko Fard as the 

Syndicate's representative. This is despite the fact that neither 

Fereidoun Niko Fard nor Reza Rakhshan are longer members of the 

Sugarcane Workers Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz. 

 

These two people have made a written commitment to both the 

Iranian security authority and the company's CEO that they will no 

longer participate in any of the Sugarcane Worker Syndicate for 

Haft Tappeh Ahwaz's activity. These two persons have also 

committed several infringements and for this reason, its 

membership has been revoked by the Board of the Sugarcane 

Workers Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz.  

 

Among other things, they did not participate in the Syndicate's 

protest demonstrations and strikes, but instead they allied 

themselves with the employer and together with Assad Beigi and 

Rostami demanded more repression against the striking workers. 

 

When the striking workers were arrested and sentenced to heavy 

imprisonment, Fereidoun Nikou Fard and Reza Rakhshan spread 

false rumors to the strikers in order to create division and despair. 

All to stop workers' protests and strikes. 
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For this reason, we strongly object to IUF behavior and demand an 

explanation for their actions. 

 

- Why has the IUF launched Fereidoun Niko Fard as the syndicate's 

representative, without first contacting Haft Tappeh Syndicate? 

 

- Who has been in contact with the IUF and provided incorrect 

information about the Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh 

Ahwaz? 

 

We expect the IUF to stand together side by side in the workers' 

struggle. Especially in a situation where the Sugarcane Worker 

Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz has for many years struggled to 

defend the workers' interests and rights. Here we need more 

support and solidarity from the IUF, do not suffer from such 

irresponsible action on your part. 

 

Thanks to the Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh 

Ahwaz's tireless struggle, they have succeeded in forcing the state 

to bring Omid Assad Beigi and his associates to court. 

 

The Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz will 

continue his fight uninterruptedly.  

 

We look forward to IUF answers, explanations and expect you to 

correct this error! 

 

The struggle of the workers has no border! 

 

Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm 

Coordinating Council against the Islamic Republic's Slaughter - 

Voice of the Khavaran 

Workers Solidarity Committee in Iran and Sweden 

Iran's Democratic Platform – Stockholm 

Supporters of mothers Park Laleh – Stockholm 

June 2020 
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New Haft Tappeh strike 
 

The following is a short statement published on the Haft 

Tappeh Sugar Cane Company workers’ independent 

channel on Telegram. Omid Asadbeigi is the former CEO 

and Mehrdad Rostami the Chairman of the Board of Haft 

Tappeh. Both are currently on trial for fraud. 

 

First day of the Haft Tappeh, today, Monday, June 15th 

2020 

 

Today, a massive crowd of agricultural workers gathered 

at the door of the management building and, with workers 

from other industrial departments joining them, marched 

into the financial, administrative and mechanical 

equipment areas and moved towards the factory. As all the 

workers gathered, they went to the management building 

again and protested there. 

 

The most important demands of the workers in this 

gathering are: 

 

Payment of unpaid wages and renewal of insurance 

booklets. 

Reinstatement of all sacked workers. 

Asadbeigi to be arrested and Asadbeigi and Rostami to 

receive life sentences. 

Divest the fraudster employer and the private sector. 

Return of all embezzled wealth to the workers. 

 
Source: Haft Tappeh Sugar Cane Company workers’ independent Telegram channel 

 

Translation: Shahrokh Zamani Action Campaign 

51 June 2020 
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 یرو شیگره کرده تنها راه پ یمشت ها

 . احقاق حق و حقومان است یما برا
و  دیدیشما درد و رنج ما را د! در سطح شهرستان شوش و هفت تپه زیو خواهران عز برادران

درد و  اریمدت چه بس نیدر ا. دیدیخرد شدن غرورمان را شن یسطح شهر صدا یدر مغازه ها

به . گفتند ضد انقالبند م،یاعتراض کرد زیکه مسالمت آم دیدید. نشد لیرنج ها که برما تحم

ما کارگران حق  ایآ م؟یآخر چقدر تحمل کن. میو رو دست خورد میکرد تمادشوش اع نیمسول

  م؟یآبرومندانه ندار یزندگ

 

را  ییها ییمایراهپ زیبه صورت مسالمت آم کینزد یا ندهیشهرستان شوش در آ فیشر مردم

که چرخ  دیکن تیازما حما. میشما را دار تیکرد و انتظار حما میواهدر سطح شوش برگزار خ

اقتصاد کل منطقه نه فقط بدست کارگران هفت تپه بلکه توسط همه کارگران در همه شرکتها 

شغل شما و اقتصاد کل منطقه  ستد،یکارگر از حرکت با یاست چرخ زندگ ارپس اگر قر. چرخدیم

 .روبرو خواهد شد دیبا رکود شد

 

. میکن یسازماده میتوانیها را م ییمایاعتصابات و راهپ نیتر زیکه مسالمت آم میثابت کرده ا ما

و لر  یاریبخت فیطوا دانیسف شیمحترم عرب و ر وخیاعم از ش دانیسف شیخواسته ما از ر

هفت تپه  شکریاز برادران و خواهرانتان در ن یحساس کنون طیاست که با توجه به شرا نیا

 . دیکن تیحما

 

 یحقمان را در هفت تپه به کرس میاگر بتوان. آباد یاست با شهرستان یآباد مساو یتپه ا هفت

برادران و خواهران و . میبر حقمان برس یبه خواسته ها زیبخشها ن ریدر سا میتوانیم میبنشان

و  تیامن سیپل ۶۹متاسفانه در سال . میهست دهیو رنجد زیعدالت طلبان ما کارگران ظلم ست

صد  تیبه کارگران هفت تپه مانع حما یتیامن یاسیس یشوش با برچسب زدن ها نیتام یشورا

اما اکنون پس از گذشت سه . شهرستان شوش از کارگران هفت تپه شدند فیمردم شر یدر صد

از جوانان  یحداکثر تیپس ما انتظار حما. زده رونیکه دم خروس چگونه ب دیدیسال د

 . میشوش هست دهیستمد یارهو همه قش انیکشاورزان و فرهنگ

 

فاسد  یکرونا و دادگاه بخش خصوص روسیو لیاگر چه تا کنون به دل میازمندیکمک شما ن به

حاد  طیکرد چرا که دولتمردان در شرا میسکوت نخواه گریاما د. میهفت تپه سکوت کرده بود

ا را به سر کار کرونا ما را به حال خود رها کرده و با اجبار م روسیو لیبوجود آمده به دل

کرد تا هرچه زودتر به  میاعتصاب خواه شیبجا مییایاگر قرار است به سر کار ب سپ. کشانندیم

 .میمطلوبمان برس طیشرا

 

بازنشسته،  ،یاعم از کارگر، کشاورز، فرهنگ گریکدیاز  تیتک تک ما در گرو حما یروزیپ

 .است....  یکارمند و بازار

 

 kargare7tape@تقل کارگران هفت تپه کانال مس: انتشار -همکار امیپ
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 !شوش تیامن سیبه پل
اگر . دیبه ما و اعتراض ما نداشته باش یخودتان هم که شده کار یحفظ آبرو یبهتر است برا 

 یکنند و برا یرا زندان یگیکه اسدب دیبخواه یاز مقامات باالدست دیدار تیامن یبرقرار یادعا

حق  خودمانحق و حقوق  یما برا. تپه کوتاه کنند اختالسگران را از هفت نیدست ا شهیهم

به  یشوش، کار تیحفظ آرامش و امن یو شما هم بهتر است برا میکه اعتراض کن میدار

 !! دیما نداشته باش زیاعتراض مسالمت آم

 

قبل از . دیاختالسگر هفت تپه عمل کرده ا یکارفرما تیسال است که شما در خدمت امن نیچند

کارگران هفت تپه و مردم  تیامن یوقت در راستا چیه...! گرید یارفرماآن هم در خدمت ک

به  یول دیکن تیکه از ما کارگران هفت تپه حما دیاگر خودتان دوست دار. دیمنطقه عمل نکرده ا

صدا از  یبهتر است آرام و ب دیکن تیکه از ما حما دیکنیجرأت نم ،ییمقامات باال ردستو لیدل

 انتیمقدار از بار خ کی د،یشا ینطوریا. دیهم نکن یاقدام چیو ه دیکنار اعتراضات ما بگذر

اختالسگر با آن  یکه کارفرما دینیبیروزها م نیا. شما به کارگران هفت تپه کاسته شود یها

است که شما هم  یفرصت نیا. میو درشت را به دادگاه کشانده ا زیر انیحام ندهمه شبکه قدرتم

 ... دینظر کن دیهفت تپه تجد در برخوردتان با کارگران یکم

 

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

 

 اختالس، رشوه،  ،یدزد

  !جعل اسناد
 

به حبس ابد  یشود و به همراه رستم یزندان یگیکه اسدب ستین یها کاف نیا ایآ

ا دستور چر دهند؟یانجام نم یچرا اقدام جد هییمحکوم شوند؟؟ مسئوالن قضا

 -یگیاسدب یمعوقه کارگران از حساب ها یپرداخت حقوق ها یبرا ییقضا

بدون  یتکرار یدادگاه و گزارش ها یتکرارجلسات  شود؟یصادر نم یرستم

برآورده شدن مطالبات کارگران هفت تپه انجام شود  یبرا یاقدام جد نکهیا

 . است هیشب یغاتیتبل شینما کیبه  شتریب

 یگیاسدب یو حبس ابد برا یگیشدن اسدب یخواهان زندان کارگران هفت تپه ما

 دیما خواهان خلع . میباند اختالسگر هست نیا انیو محاکمه حام یرستم -

 یاز هفت تپه و بازگرداندن ثروت ها یاختالسگر و بخش خصوص یکارفرما

 .میاختالس شده به کارگران هست
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  !خواهند یم  یتپه تعاون کارگران هفت  

 

  دیجدآغاز دور 

 تپه  اعتصاب کارگران هفت
 

 شکریاز کارگران کشت و صنعت ن یکی ،یبهمن وسفیوگو با  روزنامه شرق در گفت �

 .تپه خبر داده است اعتصاب کارگران در هفت دیتپه، از دورجد هفت

 

چند سال  یها تحصن ریدر پاسخ به سوال خبرنگار شرق درباره تاث یبهمن وسفی �

تپه از اعتراضات  هفت رانیکارگران، به سواستفاده مد تیوضع اردیپا رییگذشته در تغ

عنوان سپر  از آن به خواستند یم ای انیآقا نیا»: کارگران هم اشاره کرده و گفته است

از پرداخت حقوق و  خواستند یم ایاستفاده کنند  شتریب التیتسه افتیو در یانسان

 دیما با افتاد، یم ریخت حقوق ما به تأخکه دوره پردا یهر زمان. دستمزد کارگر فرار کنند

شروع به پرداخت  انیآقا نیتا ا میبرد یمطالباتمان را به سطح شهر م م،یکرد یاعتراض م

در  م،یندیفرا نیهم ریاست درگ سالما چهار  یعنی. بکنند یحقمان آن هم به صورت حداقل

عتراض را با عدم ا یمیرمستقیخودشان به شکل غ( هفت تپه رانیمد)موارد آنها  یبرخ

و  ایتا بتوانند مزا کنند یاز کارگر سوءاستفاده م اندازند، یپرداخت دستمزد ماهانه ما راه م

خودش را  یداص نکهیا یکنند و کارگر هم مجبور است برا افتیدر ازیو امت التیتسه

 «.شده قرار گرفته است ندارد، در عمل انجام نیجز ا یراه. برساند و اعتراض کند

 

 یخواسته فعل»کرده که  دیگزارش تاک نیتپه در ا از کارگران هفت یکیحال  نیدر ع ��

که  یو مهرداد رستم یگیاسدب دیجلسات محاکمه ام میخواه یچراکه م ست،یما اعتراض ن

ها انجام شده و حکم  تپه شدند، به دور از سوء استفاده ارزان صاحب و مالک هفت

 «.دستگاه قضا صادر شود

 

تپه،  هفت انیکارفرما ،یو مهرداد رستم یگیاسدب دیپرونده ام افتادن انیجربا به  ��

 دهند یم شنهادیکارگران مطرح شده و آنها پ انیدر م زیتپه ن هفت تیریو مد تیبحث مالک

 .به کارگران واگذار شود یو سهام یتپه به صورت تعاون شرکت هفت

 

 یخود برا  خواسته یمختلف یها بارها به شکل زین نیاز ا شیتپه پ کارگران هفت �

خصوص جز  نیبودند، اما تا کنون در ا  کارخانه را اعالم کرده نیو اداره ا تیمالک

 .اند از مسئوالن نگرفته یگریپاسخ د ییبرخورد قضا
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 نیفعال بیتخر یتالش عوامل کارفرما برا

 ! نخواهد برد ییراه به جا یکارگر
 

و مزدورانش شروع شده  یگیاسدب یاز سو فیکث یهاانتشار پول  ده،یاخبار موثق رس طبق

 یپول ها یکارگر نیفعال بیبابت تخر! اندازد یم ۲۸مرداد سال  ۸۲ یکودتا ادیآدم رو . است

بسته به وجهه شخص  ون،یلیهزار تومن تا ده م ۰۵۵شده است، از  میمزدوران تقس نیب یخوب

 !کننده بیتخر

از  کی شتریب متشیق شستیافشار رو م یباس هاکه قبال ل یریمثل دمحم ظه یارزش یب کی

 باالخره مزدور چند تلار! دید دیافراد قطعا داخل اعتصابات خواه نیفردا هم از ا! ستین ونیلیم

 .پول شده اند

زد، در  ادیفر نیفعال هیها، عل یگیاسدب یزدن روبرو ادیفر یبه جا دیدیهر کس که د یول

بچه  کیرو  نیو ا! ستیکه ن نیک شرکت دست فعالچون دسته چ د،یمزدور بودن او شک نکن

 یباز نیا گهید یول. بزنه یمزدور باشه و خودشو به نفهم نکهیمگر ا! دونهیده ساله هم م

که  میکن یم یبار هر کس حرف مفت بزنه ما کارگران کار نیا. دیدونرو تموم شده ب فیکث

 !دو نه کباب و نه پول اثر ندار تزاینه پ گرید! بشه مونیپش

 مختلف شرکت یاز کارگران از بخش ها یجمع

 

 

 !ست؟؟ ستادهیحکومت در کدام سمت ا

 !ستیبه پاسخ ن یازین
 

 یاردیلیم یبا اختالس ها یغارتگران اموال عموم یکه برا یحکم

،بعد چند  فتدیب ابیست که تا آب ها از آس یشینما یبقدر شود،یصادر م

 . هندتا به کارشان ادامه د کنندیماه آزادشان م

 

به  نیو معترض نیکارگران و معلمان و فعال یست که برا یدر حال نیا

حبس،  انیو قبل از پا زنندیم یتیامن نیاتهامات سنگ یفقر و گرسنگ

 یحت!! تا همچنان در حبس بمانند تراشندیم شانیبرا یا گهیپرونده د

کرونا هم نتوانست آنان را ولو موقت از  سکیر یاضطرار طیشرا

 .اد کندزندان آز
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 یاز کارگران اعتصاب

 !میکن تیهفت تپه حما
 

 _ یآزاد_کار_نان

  یآباد_رفاه_یشاد

 _ یمزد_کار_و_استثمار_باد_نابود

  

  

 یکارفرما دیخلع  -معوقه یپرداخت حقوق ها هیکارگران هفت تپه عل اعتصاب

 یدفترچه ها دیتمد -از هفت تپه  یشدن بخش خصوص دهیاحتالسگر و برچ

بازگرداندن ثروت  -بازگشت به کار همکاران اخراج شده -یدماتو خ یدرمان

 یو مجازات حبس ابد برا یگیبازداشت اسد ب -اختالس شده به کارگران  یها

 یهمه جانبه و همبستگ تیروز خود به حما نیدر پنجم یو رستم یگیاسد ب

مثل گذشته همه روش . دارد ازین یو عدالت اجتماع یآزاد انیگسترده همه حام

در  تیریمد: کارگران را به کار بسته اند یدرهم شکستن حق خواه یها برا

خود را  نیمسئولکارگران نباشد؛  یمحل غائب است تا طرف حساب مطالبه گر

و  دیناام یبرا یرسم یها یاز خبرگزار یزده اند، در برخ دنیو نشن دنیبه ند

هفت تپه  شکریشرکت ن یلیبر تعط یمبن یجعل یپراکنده کردن کارگران خبرها

 لیرا به تفص کایدر آمر یاتفاق نیکه کوچکتر مایصدا و س. پخش کرده اند

 یهفت تپه و گرسنگ شکریدهد، نسبت به اعتصاب کارگران ن یگزارش م

برخورد  دیبا هتک حرمت و تهد یبا کارگران اعتصاب. کارگران خاموش است

 1رونا همراه با ک وعیاستان خوزستان از نظر ش تیقرمز بودن وضع. کنند یم

 .  را کاهش داده است یابانیامکان اعتراضات گسترده خ گریاستان د

  

به  گریاز هر زمان د شیهفت تپه ب یدشوار کارگران اعتصاب طیشرا نیا در

از . دارند اجیخود و همه کنشگران مستقل احت یها یهم طبقه ا تیحما

مردم نهاد، رسانه مستقل  یکارگران، معلمان، بازنشستگان، عموم تشکل ها

 زخود را ا تیتا حما میخواه یم یاجتماع یآزاد و فعاالن شبکه ها یها

و  یدادخواه یتوانند صدا یکه م قیندارند و به هر طر غیدر یکارگران اعتصاب
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که در حق  یاعتراض خود را به ظلم یکارگران هفت تپه بوده و صدا یحق طلب

 . شود بلند کنند یکارگران روا م نیا

  

همه هم  یکارگران آن است؛ صدا یهفت تپه و مطالباتش فراتر از صدا یداص

کشور است که نان را از  نیا دگانیسرنوشتان، فرودستان، زحمتکشان و ستم د

 هیکارشان را هم نپرداخته و سرما یرویشان ربوده اند و ثمره ن یسفره ها

به  ستهیمزد شا وو درمان  مهیآنان را بدون ب. شان را به غارت برده اند یها

به حال خود رها کرده اند و مطالبه گران  یماریو ب یگرسنگ رحمیدست ب

 یو گرسنگ یکاریبه بند و زندان و شکنجه و ب یرا به جرم حق خواه رشیگیپ

از مطالبه گران طبقه ما  یبخش چیرا ه ینبرد چیه. مضاعف محکوم کرده اند

 یهمه جانبه هم طبقه ا تیحما ربرسانند، اگ یروزیتوانند به پ ینم ییبه تنها

. آنان را همزمان باخود نداشته باشند یگسترده رسانه ها ییها را و همسو

 ریو شکست سا یروزیکارگران هفت تپه، در پ یو شکست مطالبه گر یروزیپ

 .  هم سرنوشتان ما موثر است

 میهفت تپه باش یکارگران اعتصاب یپژواک صدا میتوان یطور که م هر

 

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۹۲۶۶خرداد  ۲۵

 

 ستم و استثمار  هیکارگران بر عل یطبقات یباد اتحاد و همبستگ زنده
 

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند لیمیا آدرس

 

syndica.hafttape@gmail.com 
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 یفور فوری

کارگر هفت تپه در  سخنان

 دادگاه اختالسگران
 

 نیجهت حضور در دهم( یبهمن وسفیو  فریدمحم خن) یکارگر نیتن از فعال 2 امروز

و با  یشخص نهیبا هز یمتهمان ارز ریهفت تپه و سا یجلسه دادگاه کارفرماها

 .و مشقت خود را به محل دادگاه رساندند یسخت

 

 یبهمن وسفیکه  با مسئوالن دادگاه  شد،  یاز حضور درب دادگاه و با هماهنگ پس

 .جلسه دادگاه شرکت کرد نیان هفت تپه در ااز کارگر یندگیبه نما

 

کارگران هفت تپه در دادگاه حاضر شد  ندهیمستقل و نما یفعال کارگر یبهمن وسفی

من کارگر هفت  یقاض یآقا: بلند شد و اعالم کرد یدادگاه، بهمن یانیپا قیودر دقا

خود  نیفعال ریو با هزار هزار تومان پول جمع کردن سا لومتریتپه هستم و هزار ک

 .کارگران باشم یدادگاه رسانده ام تا صدا نیرا به ا

 

و   یاومده، به جز فالکت و بدبخت نجایبه ا یبخش خصوص کهیاز زمان: یبهمن

 .نداشته یدستاورد چینکبت ه

 

به طرف او  یبهمن یادهایحضار در دادگاه که آماده خروج از دادگاه بودند با فر تمام

و مشتاقانه منتظر شدند  دینگاران به طرف او چرخهمه خبر نیشدند و دورب رهیخ

 !!ستیکه در دل کارگر هفت تپه چ نندیبب

 

تقاضا دارم تا هرچه  یمحترم دادگاه،از جنابعال یمقام قاض یمسعود یآقا: یبهمن

شرکت فورا مشخص  تیتا وضع دیپرونده رو مشخص کن نیا فیتکل عتریسر

خشک ندارند،  ریکارگران ش یزاد هاکارگر پول نون هم نداره، نو گهیبشه،چون د

 .ن ندارهیپول بنز یخراب نشه ول شکریکار کنه تا ن خوادیکارگر م

 

رو  وسفی یصدا دادیدارن با دادوب یسع اشیو دور بر گیاسدب ریهنگام ام نیدر ا

 . خاموشش کنن
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 4حرف مفت نزن،: گیاسدب ریکارگران هفت تپه خطاب به ام ندهینما یبهمن وسفی

 گهی،دیدیبسه تمام منطقه رو به آشوب کش گهی،د یزن یحرف مفت م یرساله دا

 .مید یاجازه نم

 

 سرجات ،بزار حرفشو بزنه نیبش:ریخطاب به ام یمسعود یقاض

باال،از  ادیپروندشون م نایهر موقع ا یقاض یآقا: کارگر هفت تپه یبهمن وسفی

 !ه؟ینطوریچرا ا. کنند یاستفاده م یکارگرا به عنوان سپر انسان

 

کنم، برام پرونده  یحقمو م یمن کارگر ادعا یچرا وقت یقاض یآقا: یبهمن وسفی

از  میحجم عظ نیبا ا گیاسدب دیام یپوشن ول یکنن و لباس زندان تنم م یم یساز

 !!عدالته؟ نیا ی؟ کجا!!چرخه یفساد با کت و شلوار داره راست راست م

 

 !!م؟یمگه ما لباس زندان تنتون پوشوند:گیاسدب ریام

 

 دیفالکت رسوند نیو به ا دیما رو بدبخت کرد اتونیبله شما و دوربر:یبهمن

 

به اسمش ارز گرفتن،فقط  نایکه ا ییتمام پروژه ها یقاض یآقا: یبهمن وسفی

 سال نداشتند4 نیتو ا یکار مثبت چیو دروغ بوده و ه یسندساز

کارمون  ونیآقا نیخودش داشت،ا یبرا یهفت تپه ابهت یزمان هی یقاض یآقا:وسفی

 نیا!!به کارگران کمک کنه ادیب خوادیامداد م تهیرسوندن که کم ییرو به جا

 .برامون درست کردن ونیآقا نیکه ا هیسرنوشت

 

از شما دو  یقاض یآقا:آگاه کارگران هفت تپه اعالم کرد  ندهینما یبهمن وسفی

 درخواست دارم

 ونیآقا نیا دیاعالم خلع -5

 مطالبات هیتا بق مهیاز حقوق و ب پرداخت تمام مطالبات-2

دارن، مشکل  یسرطان ضیدارن، مر ضیمردم مر ،یقاض یآقا: گفت یبهمن وسفی

 دارن

 

و شجاعانه خود خطاب به شاه  رگذاریسخنان تاث انیدر پا نیهمچن یبهمن وسفی

 :دادستان پرونده یدمحم

 

دارند، خشک ن ریهفت تپه که ش یمشمول الضمه اون نوزادها یشاه دمحم یآقا

 .دیبکن نیمفسد نیدر برابر ا ینیعقب نش نیاگر کوچکتر دیهست
 

 kargare7tape@انتشار کانال مستقل کارگران هفت تپه   -همکاران امیپ
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 و اداره شرکت تیریمد

 .میریرا برعهده بگ
 ! زیعز همکاران

کردن حساب ها و غارت  یمانده در حال خال یباق رانیمد

همه محصول مثل چغندر و  نیاز فروش ا. اموال هستند

از صد  شیاالن در حساب شرکت ب دیبا... شکر و الکل و 

اون  یعنی. هست اردیلیم ۸۵پول باشد اما فقط  اردیلیم

 مخودشان ه. رو بردن خارج کشور یپول سرقت انوسیاق

هم فردا خواهند گفت  رانیمد نیا. کنندیفرار م یبه زود

هر چه  دیبا. ورو معذ میو مامور بود میما اطالع نداشت

دفاتر و ادارات شرکت را  میبر دیبا. میاقدام کن عتریسر

. میخودمان تخصص دار. میریخودمان به دست بگ

ما چند . سوزدیم شتریخودمان هم دلمان ب. میخودمان بلد

 نیا یول. میاریدر م اردیلیم ستیب نیا برابرماه چند 

قوه . نذاشتند همه رو خارج کردند یباق یپول چیدزدان ه

به فکر ما ...و استاندار رشوه خوار و  ندهیو نما هییقضا

و  میبنداز رونیفاسد رو ب یرایمد نیا دیبا. ستندین

بدون . میکل شرکت رو اداره کن ندهیآ یخودمان از روزها

 میکنیکه خودمون انتخاب م ییها ندهیو نما انکارگر دییتا

 .رهینم رونیب یسرسوزن

 

 .رسدینم ییادگاه هم به جاد یباز نیا. وقتش است االن
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 !دیباش اریهوش زیهمکاران عز

 

روز افتاده که  کیچهار تا اتفاق پشت سر هم در  امروز

 . کامال مشکوک هست

 
 یبعد از سالها سکوت در برابر کارفرما یرضا رخشان جاسوس و اطالعات پاول کلی❌

 .اربابش یکه اومده به کمک رستم یدزد داعش

 

 کندیداره که مشخص م ییخائن داده و عالمت ها  ریکه مسعود کث یاعتصاب هیاندوم بی❌

به  یاشاره ا چیکه نوشته شده است ه یمطالبات ستیبوده چون در ل فیکار مسعود کث

که در مورد  یماست نشده است و بند یکه خواسته اصل یگیو محاکمه اسدب دیخلع 

 ندگانیکاران و نمااز هم یکیاست اسم  دهنوشته ش یبازگشت بکار همکاران اخراج

 ندگانینسبت به نما فیمسعود کث نهیرا ننوشته که نشان از ک فریدمحم خن یعنی یکارگر

 دارد یکارگر یواقع

 

ها در کانال خبر هفت تپه منتشر کرده اند و  یکه داعش یزیآم دیتهد هسوم اطالعی❌

 .کرده اند دیتهد

 

 چیکه تا کنون در ه (کله پوک ها)  یاسالم یمشکوک شورا هو چهارم اطالعی❌

شرکت نداشته اند و فقط و فقط گوش به فرمان مسئوالن شهرستان بخصوص  یاعتصاب

 کنند یریاز هرگونه تجمع و اعتصاب جلوگ یبوده اند تا به هر نحو یتیمسئوالن امن

 

کامل آنها دارد و  یروز اتفاق افتاده است و نشان از هماهنگ کیچهار مورد در  هر

 یدزد داعش یاز اعتصابات به نفع کارفرما یدر بهره بردار یار سعک میبا تقس یهمگ

ندارند و خواهان  دیبا خلع  یکه وانمود کنند کارگران مشکل نستیدارد و هدفشان ا

 .حقوق دارند لبهو فقط مطا ستندین یگیمحاکمه اسدب

 

 دیباشد پس با یها م یو حبس ابد داعش یبخش خصوص دیمطالبه ما خلع  نیتر یاصل

 . میبه غارتگران و اختالسگران و عوامل آنها نده یو اجازه بهره بردار میباش اریوشه

صبح  یعنی میکنیکه خودمان اعالم م یو در زمان میدار میکه خودمان تصم ما همانجایی❌

 میگرفت میتصم ییو شورا یهر وقت بعد از مشورت جمع �. میکنیتجمع م تیریمقابل مد

 ! تا کور شود چشم عوامل کارفرما. مینکیاعالم م میکن یگریکار د

 یروزیپ -اتحاد ... و سنگر اتحاد تیریما فردا مقابل مد دارید

 

 همکار امیپ
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 مضحک رضا رخشان شینما
 یرضا رخشان هستند که آن را به خوب یتیصفات شخص نیو ترسو، بارزتر حیوق صفات

ست از  ییو ذاتا آدم ترسوا دیمنتشر کرده ست مشاهده کن یکه به تازگ یپیدر کل دیتوانیم

با کارگران، از احضار شدن، از  ییارویاز رو ترسد یحضور در اعتصابات و اجتماعات م

داشتن  یبرا ریچند سال اخ نیکه باعث شده است در ا رهیکارفرما، از حذف منافعش و غ

ه ها و تمام کاس ندیب یم یهم مزدور اطالعات شود هم کارفرما اما امروز وقت ،یتیامن تیمصون

با ترس و  نیننگ یجبران مافات گذشته  یاربابانش نقش بر آب شده است برا یکاسه ها مین

 شیاما بشدت دستها دیکارگر سخن بگو قوقح یاز اعتصاب برا نیدورب یجلو کوشد یلرز م

 گذارد یشلوارش م بیآنها را مرتب در ج شیکنترل و پنهان کردن لرزش دستها یو برا لرزدیم

که  یدر حال زند یادامه دارد و مرتب تپق م لمیف یلکنت زبانش از ابتدا تا انتها لرزش و یول

 یکارگر نیفعال گریو د یبخش لیمانند اسماع خواستیاحتماال اگر م ستیهم دورش ن یتیجمع

از ترس از  یفرماندار یشوش جلو یها ابانیکند آنهم در خ یهزار کارگر سخنران 4444 یبرا

 . کرد یم سیا خخودش ر ای رفتیهوش م

و  یاست پنج سال کارگران هفت تپه نسبت به ستمگر انیوقاحت رخشان هم ع لمیف نیدرا

از رخشان نبود  یاعتراض و اعتصاب کردند و خبر یو رستم یگیغارت اموالشان توسط اسدب

 یتیامن یها مطلب نوشت و انواع اتهام شرویاعتصابات و کارگران پ هیو برعکس تا توانست عل

 یکه روز یبزرگ و رستم یگیچسباند تا دل بقول خودش اسدب یم آنهابه  یسیا کار پلرا ب

مرتب از دادگاه و  لمیدر ف اورد،یمثل برادرم است را بدست ب ینی« برارمه یچ»گفته بود  

از  ینام گرید یجا چیو نه در ه پیکل نیاما همچنان نه در ا دیگو یها م یگیاختالس اسدب

 یظاهرا همچنان سر عهد اخوتش با رستم آورد ینم نن اختالسگر بزبابعنوا یمهرداد رستم

در ارتباط  یبا رستم یاسد وبیا قیرخشان همچنان از طر میدان یمانده است که البته ما م یباق

 .کند یاو را م یاست و مزدور

 یو فعال آن روزها یمیاز کارگران قد دیگو یهشتاد هفت تپه م یاعتصابات با شکوه دهه  از

به  بیشخص آن سالها واقعا در صحنه اعتصابات حاضر بود که قر نیا ایآ میدیهفت تپه پرس

 . نداشته است یو نقش دهیترس یاتفاقشان گفتند آن زمان هم از حضور در تجمعات م

مضحک و  یشیکارگران هفت تپه، دست به نما انیحفظ اندک آبرو در م یامروز برا و

افتد که  یبر م یکارگران ن یسمپاش ییکذا لمیآن ف ادیآدم  لمیف نیا دنیکه با د زند یم یمصنوع

را که  اریخود سه چهار تا کارگر زحمت کش آب شینما یهم رخشان برا نجایپا رفت ا ریاخالق ز

به سر گذاشته از  هیکند چف یرا باز لمشیتا ف دهد یهستند کنار خود قرار م یگلبدست و  لیب

کارگران  الشیبه خ... یفرماندار یرفتن جلو یکارگران برا قیاز تشو دیگو یم هیو معاو یعل

که اعتصاب کجا و  میریگیم میتصم یما جمع داند یقائل هستند هنوز نم شیحرفها یبرا یارزش

 یدر جمع و تجمعات کارگر گرید داند یم یاما رضا رخشان به خوب ودبه چه شکل برگذار ش

 حانهیدر کنار چند کارگر زحمتکش وق نیدورب یجلو یقیندارد لذا با ترس و لرز دقا یگاهیجا

اما همچنان  کند یبه اعتصاب م قیکارگران را تشو کند یمضحک اجرا م شیو نما زند یحرف م

 همکار امیپ.ندارد یوقاحت مرز یاست  براست یو طرفدار مهرداد رستم یحام

 

 هفت تپه  شکریکارگران ن یکایسند

 ۹۲۶۶خرداد  ۲۹
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نسل سوم اعتراضات هفت تپه و 

 ( ریکث.رخشان، م) جاسوسان 
االن ناگهان و بعد از چند سال در جبهه  دیبگو خواهدیو م دهیترس دایجاسوس اطالعات که شد نیا رخشان

هم کرده که مثال نشان بدهد  ییموافق اعتصاب است و ادعاها دیمطلب نوشته که بگو کیکارگران است 

 نه؟ . دار است هخند! تصاب و مقابله با کارفرما بدهددر مورد اع یشنهاداتیبه همکاران پ خواهدیم

 

 !شرمند یو ب حیوق یکور اطالعات یموشها نیا چقدر

در واقع رخشان از نسل سوم . است" اعتراضات هفت تپه و راه سوم " رخشان  اکارانهینوشته ر نیاسم ا 

قبل تا کنون در نوشته  یال هاهمکار اطالعات از س نیا. جاسوسان است و در مقابل اعتراضات هفت تپه است

سر و ته و مسخره مثل افکار پوچش در کنار  یو ب یمعن یو ب کریدر و پ یمشت جمالت ب کیاش  اکارانهیر

ابله بزدل و جاسوس قرار است چه  نیا ستیمتوجه ن گرید یهم گذاشته و طبق معمول نه خودش و نه کس

و مخصوصا هفت تپه آشنا هستند  یارزه در مسائل کارگرمب نیکه با زم یکسان یالبته برا یول. دیبگو یزیچ

در  یرستم میاداره اطالعات و عامل مستق جاسوس نیرضا نارخشان، ا. ساده و واضح است یلیچند نکته خ

. دهیترس دایو رفتن اربابش شد ریاز اوضاع اخ دیتوان فهم یکه دارد م ییهفت تپه، در پشت تمام کابوس ها

 یخودش رستم کیاز اختالسگران و مخصوصا ارباب شماره  تیدست از حمااحمق که هنوز هم  نیا

بدون  دهیبه من پول م یو اون هم برادروارا کنمیبهش خدمت م درواربرادرمه و برا نیع گفتیو م داردیبرنم

فت م یگیکال هم فقط اسم اسدب. با کارفرما مبارزه کند خواهدیم کندیادعا م کدفعهیحساب کتاب کنه االن  نکهیا

 .آورد یانگل نم یاز رستم یاما اسم سدینویخور و فاسد را م

 

رخشان . ندیایآخرش با هم کنار م یول شودیبراداران دعوا م نینوشته ب یموش کور اطالعات نیا رخشان

و  یگیاسدب یعنیو برادران  تیبرا. یدارد؟ تو در خط اول دفاع از اختالسگران یبه تو چه ربط نیا! احمق

و نه تو جاسوس و نوکر  رانما کارگ یعنیما  یاما برادران برا. ریو مسعود کث کوفردیان و نو رخش یرستم

و مسعود  کوفردیون دونیمطمئن باش در مورد امثال تو و فر. خودت را به کارگران هفت تپه نچسبان! یرستم

 .در کار نخواهد بود یگذشت چیه ریکث

از  دییایکه ب دهدیم شنهادیبزند پ یرستم یبرا ییت و پادس کیلحظات  نیابله که فکر کرده در آخر رخشان

شود و اربابانش بتواند ادعا کنند چون  دهیکش یلیکه شرکت به تعط ؟یکه چ! گهید یجا میبر تیریدر مد یجلو

همانطور که مسعود  کندیرخشان درباره اعتصاب ما اظهار نظر م. حقوق بدهند تواندیاست نم لیشرکت تعط

 نیکارگران و فعال هیهمه سال عل نیاعتصاب ما به تو چه؟ تو ا! مردک:  مییگو یبه او مما . خائن  ریکث

گم شو برو  ؟یکنیم شنهاداتیاعتصاب پ یاالن برا یهمه نقش داشت هیعل یو در پرونده ساز یبود یکارگر

روبرو  با دو نفر یوقت یکن یم سیخودت را از ترس خ تو. شو میقا لتیو پشت موبا یدر سوراخ اطالعات

 ؟یزنیحاال دم از حضور در اعتصاب م یشویم

 

. نسل سوم جاسوسان. از جاسوسان هستند یدینسل جد ریو مسعود کث کوفردیو رخشان ها و امثال ن رخشان

و بعد روز  سندینویمستقل م نیهمه فعال...و  یو بهمن یو عباس فریو خن یبخش لیاسماع هیدر روز روشن عل

تا از  شودیم زیوار انبه حساب همسرش ونیلیچند سال هفتصد م. میسفره هست کیبا هم سر  ندیگویبعد م

و به  یاریجاسوسان، با هش نیا یعنیو  کنندیمقابله با کارفرما م یشبه ادعا کیکارفرما دفاع کنند اما 

نسل سوم . کنندیرفتار م یدگیو در ییو پررو ایبلکه فقط با وقاحت و دروغ و ر کنندیکار نم یصورت فن

من  ز،یبرادر و دوست عز یا ندیگویبه تو م زنندیم رکه به تو خنج یدر حال. هستند حیو وق دهیاسوسان درج

 !همراه تو هستم

 ،یدگیوقاحت، در: مشخصه مشترک دارند  کی ر،یو مسعود کث کوفردیسوم جاسوسان مثل رخشان و ن نسل

 .یشرم یب

 انتشار کانال مستقل کارگران هفت تپه -همکاران امیپ
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 لنایفاسد و اختالسگر در گفتگو با ا یگیاسد ب

حقوق  کیو شرکت هفت تپه  کنندیم یسازمن جو یو برا ندیگویشده کارگران دروغ م یمدع

 !! یعجب وقاهت!!! میماه حقوق عقب افتاده شد نیعقب افتاده دارد و تازه وارد دوم

 :دیجمله را دقت کن نیا

 !! میماه حقوق عقب افتاده شد نیحقوق عقب افتاده دارد و تازه وارد دوم کیهفت تپه  شرکت

 

چون بر . که چطور از خودش دفاع کند داندیالبته م رانیا خیجزء ابر دزدان تار یگیاسدب دیام

و بعد از  کندیاست کارگر کار م نینو یبرده دار یموجود که نوع یضد کارگر نیاساس قوان

 دنیدو تواندیروز کارگر م ۰۶تازه بعد از !! حقوقم را بده دیبگو تواندیروز تازه م ۰۶گذشت 

!! کند یروز کارگر چطور زندگ ۰۶مدت  نیپرسد در ا ینم یرا شروع کند و کس حقوقشدنبال 

انسان  ستهیشرافتمندانه و شا یزندگ کی میخواهیکه اگر م میبدان دیبا ،یبله همکاران گرام

 یانداختن کارفرما رونیکه مرحله اول و قدم اول ب میدار شیدر پ یراه دراز میداشته باش

 .است یبخش خصوص دیو خلع  هاختالسگر از هفت تپ

 

 کانال مستقل کارگران هفت تپه -همکار  امیپ

 

 !میکنیم رونیرا از هفت تپه ب یگیباند اسدب
کارگران هفت تپه مجبور  یها یکه در اثر افشاگر یشکریرنیغ ریمد یعیشف ،یگرام همکاران

 یبر یبه کار برگشته و هم اکنون در کمپ ن یگیبه استعفا شده بود حاال دوباره با دستور اسدب

کارچاق  یعیکه شف دانندیکارگران هفت تپه همه م. باشد یشرکت م یدر حال اجاره دادن اراض

نقش  یگیاسدب یبرا ییدر پول شو یعیشف. از باند اختالس بوده است یو جزو یگیکن اسدب

به  یمشغول خوش خدمت یبر یدر کمپ ن ییداشته است و حاال با کمال وقاهت و پررو یمهم

 .اربابش است

 

 یکه متهم اصل یگیاسدب یوقت. ریتعجب کرد؟ خ دیبا یعیاز بازگشت شف ایآ یگرام رانهمکا

 یبازگشت نوکر کندیپرونده اختالس کشور است با کت و شلوار به دادگاه تردد م نیبزرگتر

است و  شینما یگیکه دادگاه اسدب دهدینشان م نیا. ستین یبیفاسد مسئله عج یعیچون شف

پشت  یکه آدم ها دهدینشان م. پرونده ندارد نیبه ا یدگیدر رس یتیالحص چیه ییدستگاه قضا

آدم  نیخواهد با ا ینم ییبوده اند آنقدر رده باال هستند که دستگاه قضا یگیاسدب یپرده که حام

 .داشته باشد یها برخورد اساس

 

امثال  فاسد و یعیشف. میکن رونیخودمان عوامل کارفرما را از شرکت ب دیما با ،یگرام همکاران

عوامل فاسد منتظر . هفت تپه مال ما کارگران است. در شرکت هفت تپه نخواهند داشت ییاو جا

 . اقدامات ما باشند

 

 kargare7tape@کانال مستقل کارگران هفت تپه  : انتشار -همکار  امیپ
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 !در خصوص اتفاقات هفت تپه نیتام یجلسه شورا
 یساز یخصوص گنیبازم م ترسنیکارگران نم نیا میکنیم دیتهد یواال هرچ: اطالعات سیرئ

. کننیبازم تجمع م میکنیم یهر کار. میلغوش کن دیبا ستین یچاره ا نکهیمثل ا. لغو بشه دیبا

اما  میکنیم میکارا دار یسر کی. کننیم تیمستقلشون حما یندهایبازم از نما. شنیبازم متحد م

که  ییبجون هم تا اون کسا میکه کارگرا رو بنداز نهیراه ا نیاما بهتر. مینگرفت بهنوز جوا

که  یکار نیعتریسر. نظر منه نیا. باعث اتحاد کارگرا هستند توسط خود کارگرا خراب بشن

 ینفوذ یروهاین. جواب نداده ادیزتو جمع کارگرا اما اونم  میکه مخبر بفرست نهیا میبکن میتونست

 .شنیم ریگ نیداره اما متاسفانه همه شون در هفت تپه زم نهیبرامون هز یلیخ

 کنهیم یحراست داخل شرکت چ نیا دونمیمن نم. راه ها جواب نداده نیآقا ا: یدادگستر سییر

 یفکر هیبکنند  یکار هی دیحراست و عواملش بهشون بگ سییر میدیحقوق مفت م یانگار

مثل خودش اومدن باال سنگر،  گهیده تا د هشیعل لمیف میزد میرو گرفت یبخش لیاسماع. یزیچ

شهرستان رفت، با دادستان استان صحبت  نیباال سنگر، شرف مسول رهن یکس دیکن یکار ی

 . به جون کارگرا میتا ترس بنداز م،یاگر شد برا چند تا شون پرونده درست کن. کردم

 یرسوا گهیو دفاع از اون گذشته د یگیدوران قدم دزدن با اسد ب گهید بنظر من: سپاه سییر

 دیبا ۴۴مقام فالن اصل  استیهمانطور که طبق س نکهیاول ا. دزده دندیهمه فهم. دو عالم شده

 نیسپاه شرکت و بردارند مثال دولت به اسم تام ایدولت  ایحاال . هیاجرا بشه اصل پولساز

که  یچند هزار شرکت پوشش نیاز هم یکیبه اسم  ادیخواست بسپاه هم حاال اگر  ،یاجتماع

به  یکارگرا یصدا گهیکه د میکنیم شتریاونموقع سرکوب رو هم ب ره،یگیداره شرکت و م

تا با  مینیبچ یبرنامه ا یبنظرم  یکنون طیدر شرا گهیو از طرف د ادیاصطالح دلسوزشونم در ن

کارگرا به  گهید یتا خواسته ها میبولد کن شرکت مشکل حقوق و یکمک گرفتن از عوامل داخل

 یها استیس دهیتازه به دوران رس یمشت دهات ی. اخه کارگرو چه به اداره شرکت. بره هیحاش

 .برنیسوال م رینظام و ز

خورها تو  رهیموافقم، من فردا با چند تا از ج یمانیاره منم با نظر پاسدار ا: تیامن سیپل یبهمن

 نشونیب میندازیم یبزرگش کنند، از اونطرف اختالف یلیحقوق و خ بحث کنمیشرکت هماهنگ م

که سر  میگردیدنبال نقطه ضعف م نیفعال یشخص یاز زندگ میدار. میزنیسر و ته اعتصاب  م

 .نقشه چاره ساز باشه نیهرچن که شک دارم ا. میبزنگاه خفتشون کن

حقوق و  دیتو شرکت فعال کن آقا عوامل رو ،یمانیا یموضوع حقوقو خوب اومد نیا:  فرماندار

خدا  گمیوسطشون م رمیمنم تا کارگرا تفرقه دارند و قدرت کندن تونبونم رو ندارند م. بولد کنند

شوش  ندهینما زنمیاز اونور زنگ م. دیفقط شورتمو نکن. حقوقتونم ریگیخدا شاهده پ ییوکل

 میکنه، ابراه یحقوقو اوک خوامیم یسییر تالییحقوقم و از ا گریپ گهیاونم م گمیبهش م انویجر

اونم . حقوقو بده ی شهیم یدستشه راض ریز یو رستم یگیهم که پول بلوکه شده اسدب یسییر

دلم  نیزم رااااانیو مظلوم ا فیاحقاق حقوق کارگران شر یدر راستا گهیو م رهیم یمانور ی

 .میکنیحقوق کارگران را با منت پرداخت م شات،یبا توجه به فرما. به رحم اومد

چون  دیتو رو خدا زود جمشون کن یمنم موافقم ول نیکه شما گفت نایآره هم: اداره کار سییر

 . رهیهممون گ یپا

 . میو گوش به فرمان کنمیم میدار یمخف یکارا ی میننشست کاریماهم ب: یانتظام روین سییر

 یاستاکرخه مراتب دستوراتو در ر یصدا یپس من زنگ بزنم مهندز سعد: فرماندار معاون

 .بولد کردن حقوق انجام بدم

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار -یبیشاهد غ سندهینو -همکار امیپ
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 ! خبر محرمانه
انجام شده  یرستم ندهیو نما یگیخانواده اسدب یاز اعضا یکی نیکه ب یجلسه ا طی

شون از به. چکار کنن دیبرگزار کردن با ینجات خودشون جلسه ناموفق یبرا نهایا

 یعنی خورنیو رد مال هم م نهیدادستان کل کشور اعالم شد احکامشون سنگ قیطر

 دیگفتن با ارنیب نییارزش شرکت رو پا نکهیا یهم برا نهایپوال رو برگردونن ا دیبا

که ارزشش . مینشون بد لیو کارخونه رو هم تعط میکن لیبه مزارع رو تعط یاریآب

حقوق بدن چون  توننیندارن که نم رینن تقصاختالسگران اعالم ک نیو ا فتهیب

 .شرکت به درد نخوره

 

 ریها تصاو یعوامل و نفوذ قیاز طر میکن یسع دیجلسه محرمانه گفته شده با در

فقط حقوق معوقه  میفقط بگ نطوریو هم میو شورش نشون بد بیاعتصاب رو با تخر

ن چه خوب شده گفت. هستن یساز یگفته بشه خواهان لغو خصوص دینبا. طلب دارن

و ما هم  دنیرو از دولت م وقباشه حق نطوریکه تا حاال بنر و کاغذ نبوده اگه ا

 .ونمیمیم

 

را  یساز یخصوص یاختالسگران و لغو فور یخواسته حبس ابد برا:  همکاران

 .نوشت شهیهم م یکاغذ معمول یرو. دیحتما در دست داشت باش

 

ها و  یگیاسدب ندهیده گفته نماجلسه محرمانه خبر دا نیکه از ا یموثق شخص

اما هر . رنیدرگ دایشد نهایو جلسه به هم خورده و ا دنیبا هم به توافق نرس یرستم

تو  یساز یهمراه کنن و لغو خصوص بیدو موافق بودن که اعتصاب رو با تخر

 نهایا دینیمقامات و گفتن بب یعکس اعتصابات رو فرستادند برا یحت. ادیمطالبات ن

 نیب یفقط حقوق عقب افتاده که آشوبگران. خوانیندارن ما رو م با ما مشکل

 !شرکت فعال باشه دنیکارگران اجازه نم

 

اختالسگران و  یو حبس ابد برا یساز یخواسته لغو خصوص! همکاران

و در  دیسیکاغذ بنو یاختالس شده به همکاران را حتما رو یبازگرداندن ثروت ها

 دیدست داشته باش
 همکار امیپ

 

 دیهمکاران بفرست یو خصوص یواتزاپ یگروه ها به
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 !محکوم است انیقل دهیبازداشت سپ

 
 رماهیت کمیتپه امروز ظهر  کارگران هفت یحام انیقل دهیسپ

 یبرا نیمقدس در او دیشه یپس از مراجعه به دادسرا

 . حکم پنج سال بازداشت شد یاجرا
 

تپه که در  طلبان هفت قح یصورت گرفته است که تمام یبازداشت در حال نیا�

 . است دهیمربوط به آن محکوم شده بودند، احکامشان لغو گرد یتیامن یها یساز پرونده

به بهانه لغو احکام  یعیوس یغاتیقبل مانور تبل یکه چند یتیامن-یدستگاه قضائ عوامل

به راه انداخته  «یقضائ ستمیاصالحات س»در جهت  یسیرئ یبرا یکارگر نیاز فعال یبرخ

تپه  و متهمان هفت انیاز حام یکیبه اسارت گرفتن  یبرا یهیودند، اکنون چه توجب

 دارند؟ 

 ها ییتپه و رسوا هفت رامونیواهمه از شدت گرفتن اعتراضات پ لیبه دل هیقوه قضائ اگر

تپه شد، نفوذ  متهمان هفت تیدر محکوم ینیحاضر به عقب نش یجناح یها یریو درگ

 انیقل دهیسپ یکه امروز برا شود یم یمنجر به تناقضات کاران یتیو امن یعوامل اطالعات

 . آمده است شیپ

 

مجدداً در  ها نیشرکت و زم تیدستمزدها و بحران مالک قیتعو یتپه در پ کارگران هفت�

محرز  زیها ن و کارفرما در دادگاه ریمد یها و اختالس برند یبه سر م یابانیاعتصاب خ

از کارگران تا « تپه هفت یتیمحکومان امن» یباق ان،یلق دهیاز سپ ریبه غ. شده است

 نیو مختومه شدن ا یگانیاند و باوجود با عفو قرار گرفته ولگام مشم یو اعضا انیحام

تپه  کارگران هفت یها، همچنان دست عوامل خودسر کوتاه نشده است و به حام پرونده

 . کنند یتعرض م

 کارگران باشد؟ انیسگران و حاماختال یهمزمان شاک یدادستان شود یم چگونه

  کنند؟ یم یکج آزادانه دهن ها یگیدر بازداشت و اسدب انیاست که قل چگونه

شده است،  یبازداشت و زندان یقانون هیتوج چیه یکه اکنون ب انیقل دهیدفاع از سپ ضمن

ز و مانع ا میستیبا هیمتناقض و دوگانه وزارت اطالعات و قوه قضائ یدر برابر برخوردها

 .میشدت گرفتن آن شو
 

 «.تپه آزاد شدند فعاالن هفت گریآزاد و احکامش لغو گردد ؛ همان گونه که د دیبا انیقل دهیسپ»

  انیقل_دهیسپ#تپه  هفت_انیزندان#

 

 تپه شدگان هفت دفاع از بازداشت نیکمپ-
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و حق طلبانه جنبش  زانهینبض مبارزه ظلم ست

 ده استدوباره در هفت تپه به تپش افتا یکارگر

اختالسگر  یچپاولگر و باندها یایتا به تعرض ماف

 .ببخشد انیپا
حاکم و ثروت خود را از محصول کار و زحمت  ستمیکه قدرت خود را از س ییایماف

ما کارگران تاخته و فقر  شتیخود بر مع یذات یرحمیکارگر کسب کرده سالهاست با ب

همه هنوز  نیه است با اساخت لیتحم مانیرا بر ما و خانواده ها تیو محروم

 .کارگر را خم کند طلبانهنتوانسته و نخواهد توانست کمر همت مبارزه حق 

ها  یها ؛ دزد تیدر بر مال شدن جنا یاپیپ یها ییبه رغم رسوا ییایماف ستمیس نیا

به  کندیهمچنان تالش م شیها یو غارتگر یاردیلیچند ده هزار م ی؛ اختالس ها

مضحک و دربند  یها یخود با پرونده ساز ییو قضا یظام،نیتیامن یپشتوانه شرکا

آزاد کارگران اتفاق  هیاتحاد یاعضاآنچه که در مورد  رینظ یکردن فعاالن کارگر

افتاد ؛ صف مستحکم مبارزه ما کارگران را به عقب براند اما شروع دور تازه 

 یکارگر یها طیمح ریاعتراضات و اعتصابات کارگران شجاع و آگاه هفت تپه و سا

 .را برهم زده است ستمیکشور معادالت س یجا یدر جا

 

را تجربه کرده و هم  انیگذشته طبقه کارگر هم سرکوب گسترده و عر انیسال یط در

است ،  دهیرا د ییدستگاه قضا انهیعدالت جو یخنده آور از ژست ها یها شینما

جام شده سران یب یها یشب باز مهیخ نیاما نه مرعوب سرکوب و نه مفتون ا

 .است

 

 یرا دارد و دادگاهها نیمقابله با فساد و مفسد یکه ادعا یدستگاه شودیم چگونه

فسادها و  نیکه مقابل هم یاما همزمان کارگر کندیبرگزار م یمتخلفان اقتصاد

محکوم و  دهیزده و حقش را طلب ادیو آن را افشا کرده و فر ستادهیها ا یحقوقیب

 دربند سازد؟

 

بلند و  ییتپه را با صدا شکرهفتیمان از کارگران معترض ن تیحما و یبانیپشت ما

مبارزه خود را در کنار آنها و همقدم با تک تک شان  نیو در ا میداریرسا اعالم م

 .میدانیم

 یتیامن یها یو پرونده ساز یو بازداشت فعاالن کارگر دیاحضار ، تهد نیهمچن

 .میقابل قبول هست ریغ هیرو نیه اب دنیبخش انیرا محکوم کرده و خواهان پا ریاخ
 

 فوالد اهواز یگروه مل یاز کارگران و فعاالن کارگر یجمع
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 نیفعال یتشکلها و گروه ها هیانیب

و دفاع از حقوق کودکان کار  یکارگر

 . از کارگران هفت تپه تیدر حما
 .میکن یم تیکارگران معترض هفت تپه با تمام توان حما از

از اعتصاب خود را با تمام قدرت آغاز کرده و  یدیهفت تپه دور جد مبارز و رزمنده کارگران

 .اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند یروز متوال نیروز گذشته ششم

 

معوقه،  یبه حقوق ها رانیرسا و پر خروش اعتراض همه کارگران ا یهفت تپه صدا کارگران

وب و بازداشت و اخراج چپاول و اختالس، سرک ،یخط فقر، اخراج ساز ریبرابر ز ۰دستمزد 

 یارزشمند مبارزات یدو سال گذشته درس ها یکارگران هفت تپه ط. رهبران اعتصابات  هستند

 .داده اند یبه کل جنبش کارگر

 

از مبارزه را به  یقدرتمندتر یآمده اند تا جلوه ها دانیبا شهامت و شجاعت به م زین نباریا

 .بگذارند شینما

 

پرداخت . از اعتصاب را شروع کرده اند دیدور جد یا یاساس یتهاکارگران هفت تپه با خواس 

و از  شیو شرکا یگیمانند اسدب یقطع کردن دست دزدان مه،یحقوق، پرداخت کامل حق ب یفور

 لیهمه مهمتر بازگشت به کار همکاران و رهبران اعتصابات پرشور سال گذشته، اسماع

 دیخواستها با نیا. ه از اعتصابشان هستنددور نیا یخواستها گران،یدو  فریدمحم خن ،یبخش

 .رندیقرار گ یسراسر تیو حما دیو تأک دییمورد تا

 

 زانیهمه جانبه همه کارگران است و متقابال هر م تیکارگران هفت تپه در گروه حما یروزیپ

 .را قدرتمندتر خواهد کرد یکارگر یکارگران هفت تپه، جنبش مطالبات تیاز موفق

فراخوان  یکارگر یبه همه کارگران و تشکلها یاصول یهفت تپه با اقدامکارگران  یکایسند

 . از کارگران هفت تپه داده است تیحما

 

همه  یبانیو پشت تیکارگران هفت تپه، حما یکایاقدام درست سند نیضمن ارج نهادن به ا ما

و  یرکارگ یو از همه بخش ها میداریجانبه خود را از اعتصاب کارگران هفت تپه اعالم م

 .خود را از  کارگران هفت تپه اعالم دارند تیممکن حما قیبه هر طر میخواه یتشکل ها م

 .باد کارگران هفت تپه زنده

 

 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -۹

 نقاشان البرز  یکایسند-۸

 سقز  یکارگر نیاز فعال یگروه- ۲

 حقوق کودکان نیاز فعال یگروه- ۴
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 تیگران هفت تپه حمااز مطالبات کار

 ! میا ستادهیو در کنار آنها ا میکن یم
 

تپه  شکرهفتیکه بر کارگران شرکت ن یاجحافات رانیو مردم زحمتکش  ا کارگران

معوقعه و شانه  یبه حقوق ها یتکرار عدم پاسخگوئ. برند ینم ادیشده است،را از  

 مانیو ا یبخش انیآقا دنیو باز نگردان مهیب یدفترچه ها دیکردن از تمد یخال

دزدان  قیبر سر کار از طر انیاخراج گریو د یژنیو ساالر ب یفریو دمحم خن یاخضر

 تیو حما یساز یهفت تپه آن هم به نام خصوص شکریتصاحب کننده شرکت ن

به مطالبات خود به  یابیدست یشرکت را برا نیاز آنها بازهم کارگران ا انیحکومت

 .شهر شوش وادار نمود یها ابانیبه خ دنیاعتراض و تجمع و کشان

تپه به  شکرهفتیکارگران شرکت ن دنیو بازنشستگان تا رس نیگارگران،معلم ما

 .میا ستادهیمطالباتشان مصمم و استوار در کنار آنها ا
 

 رانیبازنشستگان ا یشورا--

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند--

 رانیاتحاد بازنشستگان ا---

 استان البرزنقاشان  یکایسند---

 کیبازنشستگان فلزکارمکان---

 یبازنشستگان بافنده سوزن---

 گروه نوزده اسفند--

 یکارگر یهمبستگ یشورا گروه—

 

 

از اعتصاب کارگران هفت تپه  توسط  تیاعالم حما

 کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق
 

 طور با سالم و درود فراوان، ما کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق به"

 میدواریو ام میکن یم تیهفت تپه حما شکریمردان و زنان ن وریاز شما غ یجمع

 ".دیریما را در جمع خود بپذ

 

 .است ئرمز پیروز یوحدت و همبستگ
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 !وابسته به وزارت اطالعات است وزیانصاف ن
 یتینسال قبل دستگاه ام نیرو چند وزین که انصاف دیباش انیدر جر. و درود سالم

 یها یریجنبش سبز اتفاق افتاد و درگ یوقت. یطلب راه انداخت با پوشش اصالح
و  لیطلبان تعط اصالح یاصل یها تیاز سا یلیدرون حکومت باال گرفت، خ

وزارت اطالعات فضا رو  کهاونجا بود . طلب بازداشت شدند نگاران اصالح روزنامه
 .کنه اما تحت کنترل جادیا طلب در ظاهر اصالح دیرسانه جد کیکه  دیفراهم د

اسبق بهداشت در دولت  ریوز انه،یهم مسعود پزشک وزین انصاف  پشت یاصل فرد
او کامال مورد اعتماد وزارت . در چند دوره مجلس زیپرنفوذ تبر ندهیو نما یخاتم

 ریمد انیعیشف اصغر یعل. سپاهه و خودش هم عضو سپاه بوده یاطالعات و حت
 .خوره یهم بدون اجازه وزارت اطالعات آب نم وزین انصاف

 کانال مستقل کارگران هفت تپه -یافتیدر امیپ

 

روز اعتصاب هفت تپه  نیهفدهم
 ۱۹۱۱ ریت ۱۱چهارشنبه 

 

و عدم  یتجمع در مقابل فرماندار یبرگزار یکارگران برافراخوان  یپ در
ان هفت تپه همه روز اعتصاب کارگر نیتجمع درون شرکت، در هفدهم

در . شوش تجمع کردند یمتحدانه و فقط در مقابل فرماندار یکارگران اعتصاب
 اهادامه کارگران معترض، در داخل شهر شوش و به سمت چهار دستگ

. شعار دادند یاختالسگر و بخش خصوص یکارفرما هیکردند و عل ییمایراهپ
از هفت تپه  یوصکردن بخش خص رونیکارگران معترض اعالم داشته اند تا ب

 .به اعتراضات و تجمعات خود در شهر شوش ادامه خواهند داد
 

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

 مهیدفترچه ب دیمعوقه و تمد یحقوق ها یپرداخت فور ❌
 همکاران اخراج شده  یبازگشت به کار فور ❌
 یرستم -یگیاسدب یو مجازات حبس ابد برا یگیاسد ب یبازداشت فور ❌
 از هفت تپه  یاختالسگر و بخش خصوص یکارفرما یفور دیخلع  ❌
 اختالس شده به کارگران یثروت ها یبازگرداندن فور ❌
 بازنشسته رانیکار مد انیپا ❌
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 تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند هیانیب

 

و  سیخشونت پل هیعل یبا اعتراضات سراسر یهمبستگ

  کایدر آمر ینژادپرست
 
 یبودن، حت اهیبه جرم س کاینژادپرست آمر سیمردم شوک زده توسط پل یها نیدر مقابل دورب دیجورج فلو عیفج قتل

 کی. را بست کایدر آمر نهینهاد یآن کشور در انکار وجود نژادپرست یرسم مداران استیس نیتر یدهان دست راست

آمد و مبارزه با  ها ابانیبه خ یاجتماع یگذار فاصله یها استیکرونا و س یماریب وعیبا وجود ش یونیلیم میجنبش عظ

و  سیباوجود سرکوب پل. کرد یجنبش جهان کیبه  لیرا تبد ینژاد یطلب یو برتر اهیضدس ینژادپرست س،یخشونت پل

صحبت از خلع سالح، قطع بودجه و  یحت یا اعتراضات ادامه دارد و اکنون بطور گسترده نیبازداشت هزاران تن، ا

و انتقال بودجه به  کایگرا در آمر نژادپرست و خشونت قایدستگاه عم کیبه عنوان  سیپل یا شهیر یا بازسازیانحالل 

 یتالش چیمدت از ه نیو طرفداران ترامپ در ا دینژادپرست سف اناتیجر. است انیدر جر یو اجتماع یخدمات عموم

جان "جنبش  یونیلیاما موج م نکردند، یکوتاه نیسرکوب معترض یبرا ییجو و بهانه سیخشونت پل هیجهت توج

مجبور کرده است  زیرا ن یدار هیاستثمارگر بزرگ سرما یها شرکت یشده است که حت ریچنان فراگ" مهم است اهانیس

. بزنند یسطح یراتییصادر کنند و حداقل دست به تغ هیانیب کایدر آمر ینژاد ضیو تبع دیقتل جورج فلو تیدر محکوم

بوده و  سیو خشونت پل ینژاد ضیخود از سامان دهندگان تبع کایآمر مداران استیو س داران هیروشن است که سرما

 نیاند و ا بوده یو اجتماع یاقتصاد یها عرصه یدر تمام کایمند در آمر نظام ینژادپرست یقربان کایآمر اهانیس. هستند

از جمله آموزش و  کایآمر یدار هیسرما تمسیس تیدر واقع کل. است یطبقات قایچند صد ساله دارد و عم یقدمت ضیتبع

کردن مدارس، بهداشت  یآموزش و پروش و پول یساز یخصوص. اند سهم داشته طیشرا نیو توسعه ا جادیپروش در ا

جامعه با  کیبه  لیآن تبد میرا با وجود ثروت عظ کایآمر یاز جمله حمل و نقل همگان یو شهر یو خدمات عموم

 هیکه کل مینیب یرو م نیاز ا. کرده است ضینژادپرست و سرشار از  تبع قایحال عم نیع ردو  میعظ یاختالفات طبقات

به درجات مختلف به دفاع از  یهمگ کایخواه در آمر و عدالت یطلب یبرابر اناتیو جر نیو معلم یتشکالت کارگر

 . اند برخاسته کشور نیو کارگران مهاجر در ا کایآمر انیاز جمله بوم نیمحروم گریو د اهانیس زشیخ

 

 هیعل کایخود را از مبارزات مردم آمر یو همبستگ تیتهران و حومه حما یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

مبارزات  نیا یواقع نیمتحد. دارد یاعالم م" مهم است انیجان س"و با جنبش  یو نژادپرست سیخشونت پل

 یدار هیسرما یها دولت. یدار هیشرکت سرما ودولت  چید و نه هطبقه کارگر و مردم محروم جهان هستن طلبانه یبرابر

 .ارزش ندارد یزیپش شانیاند که جان طبقه کارگر و مردمان محروم و فرودست جهان برا نشان داده

در سراسر  رانیحقوق بگ گریو د نیمعلم ،یتشکالت کارگر یاز اصول اساس یو نژادپرست ضیبا هرگونه تبع مقابله

 ،یمل ،یجنس ،یطبقات کیستماتیبا سرکوب س کا،یآمر اهانیمقابله با مشاهده مبارزات س نیا تیاهم. جهان است

 ینیو زم یآب یو بستن مرزها ایدر اروپا و استرال نیضد مهاجر یستیراسس یها استیبا س ران،یدر ا یو مذهب ینژاد

اجر در عربستان و امارات و قطر و با کارگران مه انهیبا استثمار وحش ران،یدر ا یزیبا افغان ست ان،یبه پناهجو

 .شود یم ادآوریبه ما  شیاز پ شی، هر روز ب... یبیدر ل یدار بازگشت بره

 چیاز ه یشده است که مقامات حکومت نهینهاد ضیو تبع یعدالت یب ،یآنچنان سرکوب حکومت رانیدر کشور ما ا 

.  ستندیبرخوردار ن یگریکشور د چیه ای کایآمر و جوامع تحت ستم اهانیاز مبارزات برحق س تیدر حما یتیمشروع

 نیهمچن کا،یدر آمر اهانیطلبانه س یبرابرخود با مبارزات  قیعم یضمن همبستگ ران،یدر ا یما تشکالت کارگر

 ،یزیو زن ست یطلب یبرتر ،یتیو جنس ینژاد ضیتبع ،یطبقات یحقوق یانزجار خود را از هرگونه استثمار و ب

 یو برا میدار یقاطعانه اعالم م رانیدر ا ییو قضا یتیامن ،یانتظام یروهایامان ن یخشونت ب فساد و ،یخوار رانت

 .میهست بندیبا کارگران، معلمان و محرومان جهان پا یخود و همبستگ یرویفرسا تنها به ن ط طاقتیشرا نیاز ا ییرها

 

 یعدالت یسرکوب و ب ض،یبه هر گونه تبع نه

 همگان یر براآزاد و براب یجهان دیام به

 

 تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۹۲۶۶خرداد  ۲۹

 



Bulletin nr. 13                                                      june  2020  بولتن شماره   13                                تیر  

 

!ویژه سندیکای کارگران هفت تپه  

Rasism och fascism är inga åsikter,  
de är brott och hot mot mänskligheten! 

 راسیسم و فاشیسم ایده و نظرنیستند، 

!راسیسم و فاشیسم جنایت علیه انسانیت اند  

 

ضمن  نیه ایمریکا در بیادر آت سیاه پوستان ترین حزب سوسیالیس بزرگ 

تشکر از پشتیبانی کمیته زنان روژاوا اعالم نموده اند که سیستم خودمدیریتی 

 .مریکا میباشدآروژاوا بهترین گزینه برای حل مشکل مردم 

 

 :''های سیاه در آمریکا سوسیالیست''

را ابراز کردند و کالم پرطنین عشق تشکر فراوان از جامعهی کردها که در این لحظات حمایت خود 

پوستان و کردها در مسیر مبارزە برای آزادی،  های فراوانی وجود دارند که سیاه درس. را سر دادند

 .بیایید از حقیقت بگوییم و در کنار هم مبارزە بکنیم. توانند از هم یاد بگیرند می
 

Nationalism är grunden för rasism och fascism! 
0202ژوئن   

استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   
Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

استکهلم – رانیا کیدمکرات پالتفرم  
Irans Demokratiska Plattform i Stockholm 
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اجازه اعدام سه جوان معترض را 

 !داد مینخواه
 

 !جهان اعتصاب تختیپا! دیشنویصدا را از هفت تپه م نیا
 

 یسال حکم زندان که برا کصدیکارگران هفت تپه در حدود  ما

روز  37ما . میما صادر شده بود را لغو کرد انیهمکاران و حام

 یکه اختالسگران را به پا میکنیم یما در هفت تپه کار. میاعتصاب کرد

را به طور  یبخش خصوص یآت یمحاکمه بکشانند و در روزها زیم

 رونیرا ب یاگر بخش خصوص. انداخت میخواه رونیکامل از هفت تپه ب

ما ! نکنند طوفان خشم هفت تپه کل خوزستان را فراخواهد گرفت

و آبانماه بوده و  ماهید زشیکارگران هفت تپه همصدا با مطالبات خ

قابل قبول  ریمحکوم و غ نیمعترض یهرگونه حکم حبس برا. میهست

اعدام صادر  محک اریهشسه جوان برومند و  یکه برا میا دهیشن. است

ما هفت ! حکم را صادر کرده است نیا یغلط کرده هر کس! شده است

داد نه تنها  میکارگران و مردم اجازه نخواه ریها در کنار سا یتپه ا

به سرعت . معترضان اجرا شود نیا هیحکم اعدام بلکه حکم حبس عل

عتصاب ا تختیهفت تپه پا! خبر اشتباه بوده است نیکه ا دیاعالم کن

 یاحد چیشدن حق مان را به ه مالیکه ما اجازه پا ییجا ان،جه

فالکت بار  تیاجازه نخواهد داد که معترضان به وضع م،یدهینم

و حبس و امثالهم قرار  تیمورد آزار و اذ یاسیس-یاجتماع-یاقتصاد

و ما از حقوق خود دفاع . انسان هاست یهیاعتراض حق بد. رندیبگ

. میهست نیمعترض هیصادره عل حکامو تمام اما خواهان لغ. میکنیم

خبر حکم اعدام  دیاعالم کن عایسر! دیشنویما را از هفت تپه م یصدا

 !دروغ بوده است

 

 ۹۲۶۶ ریت ۰ -پنج شنبه  -از کارگران هفت تپه یجمع

 کانال مستقل کارگران هفت تپه:  انتشار
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الملل، جهت لغو حکم  نیسازمان عفو ب شنیپت

 ۶۲در آبان ماه  اعدام سه معترض
 

 

 ینه محکم نیو معترض ،یاسیس انیبه اعدام زندان شنیپت نیامضا ا با

 یبرا یاسالم یجمهور ،یضد انسان یها استیو در برابر س د،ییبگو

 ،یاز اعتراضات سراسر یریرعب و وحشت، در جامعه و جلوگ جادیا

 .است دهیتا کنون به امضا پنجاه هزار نفر رس شنیپت نیا.دیکن یستادگیا
 

 :شنیپت یامضا نکیل �

https://tinyurl.com/y8884pbw 
 

Stop the execution of Amir, Said and Mohammad 
 

 
 

https://tinyurl.com/y8884pbw
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 رانیبا کارگران ا یهمبستگ هیانیب

 رانیا میحقوق کارگران توسط رژ کیستماتیس نقض
 

خصوص بعد از فاجعه  به ران،یا میکارگران توسط رژ حقوق کیستماتینقض س با

 یحداقل دستمزد برا. وجود دارند رانیدر ا کاریکارگر ب ونهایلیاکنون م کرونا، هم

 نیاز کارگران ماهها هم یاریالبته بس. دالر در ماه است 04حدود  رانیکارگران در ا

 .کنند ینم افتیحقوق اندک را هم در

 یکار یمخف. صورت فاجعه به خود گرفته است رانی، در ا50-دیو ابتال به کو انتشار

 نیب یاست که توسط دادگاه ها ستهینقض آشکار حقوق بشر است و شا کیمقامات 

هزاران نفر جان  ران،یبراساس گزارشات از داخل ا. ردیقرار گ یمورد بررس یالملل

بر اساس گزارش . ابدی یم شیافزا مستمرا انیآمار قربان. خود را از دست داده اند

موقت  ای یمانیپ ران،یدرصد از کارگران ا۶۵از  شی؛ ب رانیا میرژ یرسانه ها

و حداقل دستمزد شامل حال آنها  ستندیکارگران مشمول قانون کار ن نیا یعنی. هستند

 .شود ینم

هزار نفر ۸۵۵و  ونیلیم۲به  کینزد»سال قبل اعالم کرده بود که  رانیآمار ا مرکز

خط فقر و مرگ قرار  ریندارند و در ز یدرآمد چیه یعنی. ستنده« مطلق کاریب

تن  نییپا یبه دستمزدها ریکه کارگران ناگز شود یباعث م یکاریابعاد ب نیا. دارند

حقوق آنها  ممین یو م دهد یتن نم ارگرانک یهرگز به خواستها رانیا میرژ.  بدهند

از کارگران سه  یادیبخش ز میها و مقامات رژ بنا به گزارش رسانه. پردازد یرا نم

 . اند نکرده افتیشان را هنوز در ماه از حقوق۹۴تا 

 2450تنها در سال . اند ستادهیحقوق خود باز نا یاز مبارزه برا رانیکارگران ا اما

 5344به حدود  رانیکارگران در سراسر ا یشمار تظاهرات و اعتراضات و تحصنها

 .چند هفته ادامه داشت ایوز و ر نیاز آنها چند یکه تعداد دیمورد رس

روزها و  یاعتصاب و تحصن، ط یری؛ با شکل گ 2424کارگران در سال اعتراضات

را مجبور نمود تا  یرانیا نیمسئول دیبا. داشته است شیافزا زین ریاخ یهفته ها

که بطور گسترده در انحصار سپاه پاسداران و  یو درمان یامکانات پزشک

و کارگران  یکارگر کزو مرا یکادر درمان اریا در اختاست ر یتیامن یدستگاهها

 .قرار دهند

حقوق بشر ملل متحد خواهان دفاع  یعال سریکار و کم یالملل نیاز سازمان ب ایقو ما

هر  دیو با میکرونا هست روسیدر دوران بحران و ژهیبه و رانیاز حقوق کارگران ا

 انیده و به اطالع جهانرا محکوم کر رانیا میموارد توسط رژ نیاز نقض ا کی

 .برسانند
 :  امضا

 ینیروس روبرتو

 .ایتالیا نو،یاورب-استان پزارو –ال  یج یکارگران چ یکایسند رکلیدب
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 حجاب از زندان قرچک  الیو سه انیجالل نبینامه مشترک ز
 ما، عدم ماست یکه آسودگ میموج م،یریکه آرام نگ میزنده به آن ما

 

فقر که از حقوق  یترور، جمهور یوحشت، جمهور یجمهور یها ر زندانهاست که د سال انیزندان ما

محاکمه ناعادالنه  لیو بدون داشتن وک یاسالم یجمهور یها دادگاهیبرخوردار نبوده و در ب یانسان

 رگزخود ه یحقوق انسان نیتر ییاز ابتدا. میرا متحمل شد یو روح یجسم یانواع شکنجه ها. میشد

و  بیمختلف، با توسل به دروغ و فر نیت ستمگر، بارها و بارها تحت عناوحکوم. میبرخوردار نبود

 یها در خانه یمتوال یها ما را از زندان خارج و ماه ،یجلسه دادگاه ،یتحت عنوان جلسه بازپرس ا،یر

 .قرار داد( و اهانت نیهمراه با شکنجه، توه)خشن  یها ییامن، مورد بازجو

 

 ییقرون وسطا یها وهیو استفاده از دستبند و پابند، به ش یانسان ریو غ یوحشتناک بدن یها یبازرس

 یجمهور یزنانه ما، آنقدر برا تیجنس یعنی. ماست یها از رنجنامه یبخش ،یدار و مطابق اصول برده

کردن  ریزنج وما از محافظان متعدد، همراه در قل  ییجا به جا یضد زن وحشت به همراه دارد که برا

 استفاده شود ؟ دیاب مانیدست و پاها

 

رفتن به  یبرا یحت م،یشو یم یافراد نگهدار نیا ییقرون وسطا یها چاله اهیکه در س نیا رغمیعل

و حضور در سالن مالقات که البته در  ها دادگاهیحضور در ب ایها  زندان نیب ییجا جابه ایدرمانگاه 

خود قرار  شرمانه یب یها یمورد بازرسما را  م،یا از مالقات به سر برده تیموارد ما در محروم شتریب

 م؟یشو یو ماموران سرکوبگر رصد نم ها نیها توسط دورب چاله اهیمگر در س. دهند یم

 

و هرگز از آنها  میشناس ینم تیرا به رسم یاسالم یحجاب، جمهور الیو سه انیجالل نبیز نجانبانیا

 کند یطلب بخشش و عفو م یکه فردچرا . کرد میو نخواه میا و عفو نکرده یآزاد ،یمرخص یتقاضا

از دست رفته  یو شهروند یها، آرزوها، حقوق مدن ما پژواک خواسته. شده باشد  یکه مرتکب اشتباه

 .میا مردمان کشورمان بوده

 

را به اشکال  یعیو منابع طب یمل یها هیسال است مردم کشور ما و سرما ۴۹که  یا یکتاتورید میرژ

خود  اتیتمام جنا یکند و هم پاسخگو یمردم هم عذرخواه شگاهیدر پ دیباکشانده،  یمختلف به نابود

 .محاکمه شود یمل یها مختلف باشد و هم در دادگاه یدر دهه ها

 

منتقل  یکه در سطور باال به آن اشاره شد ما را به زندان شهر ر ییها و دردها از تحمل تمام رنج بعد

در  تی  وضع نیبدتر یدارا نید؛ چرا که زندان قرچک ورامکنن هیخام خود ما را تنب الیکردند تا به خ

 .سراسر کشور است یزندان ها انیم

 

تر و  خودساخته تر، یتر، متعال ها را بزرگ ها انسان که دردها و رنج یدان ینم ایآ کتاتورید یا اما

 .میستیو ن، اصالً آزرده خاطر نبوده  میِکش یزندان حبس م نیکه در ا نیما از ا! کند؟ یم تر یقو

 

در امور  یاسالم یجمهور تیریکه با اَشکال مختلف از سوء مد میآشنا شد ییها زندان با زن نیدر ا ما

 میکه بتوان مینیبنش یصحبت کسان یمکان باعث شد ما پا نیحضور ما در ا. بودند دهیمتفاوت رنج کش

 دینیب یاگر م. میباش خیتار یپاسخگو دیما با. میدر جهت احقاق حقوق از دست رفته زنان، کوشاتر باش

 یمطالبه حقوق انسان ی، فقط برا(زندان نیانتقال از ا یبرا) میا که ما دست به اعتصاب غذا زده

گر حقوق  مطالبه د،یکه هست یتیدر هر وضع مییبگو ندهیآ یکه به نسل حاضر و نسل ها نیا. ماست
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حرف زد،  استیو از س اندروزنامه خو یزن یاگر در جامعه ا“: از بزرگان یکیبه گفته . خود باشند

 .”دیباش نیآن کشور خوش ب ندهیبه آ

 

پخش کرد اعالم  یلیم یمایکه از صداوس یمفصل یدر سخنران هیقوه قضائ سیکه رئ جاست نیا جالب

با احترام  یاسیس انیباشد و با زندان یعموم میجدا از جرا دیبا یاسیس انیزندان یکرد که محل نگهدار

شکل به  چیه بهچرا که در عمل . به همراه داشت یرسانه ا غاتیگفته ها فقط تبل نیاما ا. برخورد شود

 .آنچه که گفتند عمل نکردند

 

از اجتماع که  دهید بیزنان آس! به کمپ معتادان شده لیعمال تبد م،یشو یم یکه در آن نگهدار یمحل

 نیبارتر ا تأسف. ش اجتماع برگردندبه آغو تیو در نها نندیدرمان شوند، سپس آموزش بب دیابتدا با

فساد و فحشا و روابط خارج از  میشوند ، تحت عنوان جرا یوارد م نجایکه به ا یانیزندان تیکه اکثر

و  یتناسل لیزگ ت،یهپات ،یعفون یها یماریروابط متعدد، ناقل ب لیزنان به دل نیا. ازدواج هستند

عدم  نیو همچن فیضع اریبهداشت زندان بس هستند و متاسفانه سطح گرید یها یماریب یاریبس

 .به همراه دارد یرنج مضاعف ان،یزندان یحداقل بهداشت از سو تیرعا

 

متعدد  لیآنان با وسا انیو ضرب و شتم متعدد م یزنان زندان انیمعضل تجاوز در م… و شتم ضرب

را به مخاطره  ما یو آرامش روح یجسم تیاحساس امن کنند، یزد و خورد ها استفاده م یکه برا

 !انداخته

 

منتقل کردند و  یبه زندان شهر ر یرا از زندان خو انیجالل نبیز نجانبیکرونا، ا یماریاوج ب در

به کرونا مبتال شوم و بدون  انیجالل نبیمبتال به کرونا موجب شد که من ز مارانیب انیدر م ینگهدار

که تست  شوم یم ینگهدار یهم در اتاقهم اکنون . شود دیشد بیدچار آس ام هیر ،یدگیرس چگونهیه

و  یضدعفون عیبدون ماسک و ما ،یفاصله گذار چگونهیافراد آن مثبت اعالم شده و بدون ه یکرونا

 .میکن یم یها زندگ الکل، نفس و نفس با آن

 

ه به ا با شده و  فیبدنم ضع یمنیا ستمیحجاب در اعتصاب غذا هستم، س الیسه نجانبیکه ا نیتوج 

 .کند یم دیرا تهد نجانبیدکتر، خطر ابتال به کرونا بدن ا یها همطابق گفت

 

بهداشت و مراقبت  یعنی)خود  یحقوق انسان نیتر ییکه ما به خاطر ابتدا یاسالم یبر جمهور شرم

 .میمنتقل شو نیاو چال اهیبه س نیقرچک ورام چال اهیکه از س میا ، دست به اعتصاب غذا زده(یجسمان

 

تمام دردها و  رغمیاما عل افتاد، یاتفاق م یمانند آزاد یبزرگ تر یها خواسته یراب دیاعتصاب با نیا

 یو همچنان برا میا ستادهیمردمان خود ا یو مدن یاحقاق حقوق انسان یها، ما برا ها و شکنجه رنج

: یبه قول. ستادیا میو باز هم خواه میا ستادهیخود، همچنان سراپا ا یو مدن یاحقاق حقوق انسان

در  م،یدیترس یم دهیما گر ز سر بر ؟،یترسان یم دهیما را ز سر بر ،یگل نصران کیگل سرخ  صدیس“

 .”میدیرقص یمحفل عاشقان نم

 

 یب اهایرو م،یریبم دیما نبا“. کشد یآزاد در وجود ما زبانه م یزندگ کی یبرا دیام ها، لهیم نیا پشت

 (.یصالح یدعلیاز شعر س یبخش) ”شوند یمادر م

 

 انیجالل نبیجاب و زح الیسه

  ۶۶ رماهیت ۲ 

 نیقرچک ورام زندان
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سیستم پول و سرمایه با تمام "
قوا سعی در سانسور خبری 

 "نماید جنایات ترکیه می

 

حمالت نظامی ترکیه به شمال عراق، بکارگیری جنگ ویژه بر علیه احزاب و تالش مزبوحانه "

و همکاری آشکار دیکتاتورها جهت حفظ چهارچوب حکومت با بهرەوری از حربه جنگ برون 

 .مرزی

مختلفی در  ژوئن، جهان شاهد حمالت نیروی هوائی ترکیه به مناطق ۹۷ در آغازین دقایق روز

از جامعه   شمال عراق و از جمله بمباران شدید کمپ مخمور بوده و تا به امروز هیچ واکنشی

الملل منعکس نگشته، که خود البته حکایت از رضایت اربابان و صاحبان سرمایه دارد که  بین

نوسایت با این مدل از جنگ نیابتی، شانه از مسئولیت خالی نموده و بعدها و پس از کشتار و ژی

ملتی بر ملت دیگر ساکن منطقه آن را در لفافه جنگ و عدم تفاهم قبایل تحویل کسانی دهند که 

 .مورد سوال قرارشان خواهند داد

حکومت تا دندان مسلح به ادوات جنگی و پیشرفته ناتو، به قلع و عام مردم مشغول است و 

 .نماید ات ترکیه میسیستم پول و سرمایه با تمام قوا سعی در سانسور خبری جنای

کمپ مخمور در زیر لوای قوانین سازمان حقوق بشر و پناهندگان به بدترین شیوه ممکن 

کنترل گشته و حکومت خودمختار حریم این شهرک را محاصره نموده است به گونهای که هر 

نوع آمد و شد ممنوع بوده و برای دسترسی به امکانات پزشکی و اورژانسی احتیاج به مجوز 

باشد و در اثنی این پروسه تا کنون چندین زن حامله و کودک به دلیل عدم دسترسی به  یم
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امکانات پزشکی و درمان، جان خود را از دست دادەاند و در چنین شرایطی جنگندەهای 

 .دهد حکومت فاشیست ترکیه هراز چند گاهی این کمپ را مورد حمالت هوائی قرار می

در این سکوت مطلق جامعه بین الملل، ژنوساید ملت کورد در شرف وقوع است و متاسفانه 

حتی همکاری مستقیم ایران، حکومت سرسپرده حریم کوردستان و عراق باعث نگشته تا 

احزاب بیش از پیش به ضرورت اتحاد همگانی پی برده و سرنوشت خویش را جدای از 

 .سرنوشت ملت کورد ندانند

ت نظامی دولت فاشیست ترک در منطقه اقلیم که با همکاری و همیاری آشکار و طی عملیا

پنهان جمهوری اسالمی، دولت عراق و دولت اقلیم، خاصه جناح بارزانی در جریان است، 

سرپناه  تعداد کثیری بی. اند ها تن از مردم زحمتکش و ستمدیده زخمی و یا جان باخته تاکنون ده

تجاوز فاشیستی و کشتار و ویرانگری و نابودی جان و مال مردم اند و این  و آواره شده

. و مدعیان حقوق بشر ادامه دارد" دنیای آزاد"زحمتکش با شدتی روزافزون در برابر چشمان 

هر چند این تجاوز فاشیستی تحت لوای مقابله با حزب کارگران کوردستان در جریان است، اما 

در حقیقت، دولت . از اهداف دولت فاشیست ترکیه استای  این تنها بخشی از واقعیت و گوشه

از جمله تحقق عظمت طلبی و توسعه طلبی دولت . کند ترکیه اهداف مهمتری را دنبال می

تر و دخالت همه جانبه در زندگی و سرنوشت مردم کوردستان،  فاشیست ترک در کنترل گسترده

و تقویت و تثبیت نیروهای ارتجاعی  مقابله با هر جنبش مترقی و نوع روژاوا در تمامی منطقه

و مماشاتگر، و تحقق روئیای دیرین امپراطوری عثمانی مبنی بر اینکه کوردستان بخشی از 

. ی ترکیه گردد ضمیمه( همچون کرکوک)ترکیه است و باید تماما و یا حداقل بخشهایی از آن 

خایر طبیعی منطقه اقلیم عالوه بر این، اردوغان و دولت فاشیست او، چشم به غارت منابع و ذ

نمایند با بکار بردن جنگ خود را در تقسیمات آتی خاورمیانه و معادله  اند و سعی می دوخته

 .قرن سهیم نمایند

سی است، به روشنی از اهداف  بی ی اردوغان فاشیست با بی اظهارات زیر که بخشی از مصاحبه

 .دارد او و دولتش در حمله به منطقه اقلیم پرده برمی

شمال .ی خود از کسی اجازه بگیریم  بینیم، برای ورود به خانه ما الزم نمی»: اردوغان فاشیست

ی نزدیک بخشی از  ملی قوم ترک است که در آینده( رویاهای دیرین)عراق جزو تعهدات 

 «.ی بزرگ خواهد بود ترکیه
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ور نظامی، ادوات در همین اثنی منطقه کوردستان ایران کامال میلیتاریزه گشته و تحت نام مان

سنگین جنگی به مناطق مرزی انتقال داده شده و همزمان پهبادهای جاسوسی جهت کسب 

منطقهای که . اطالع در این مناطق به پرواز در آمده و توپ باران و موشک باران ادامه دارد

های عقب نگه داشته چون خوزستان و سیستان و بلوچستان در مبارزه با تب نچون دیگر استا

پرسنل و کادر پزشکی با وصف . نماید انسوز کروونا با کمترین امکانات دست و پنجه نرم میج

گردند و بدین طریق رژیم  آنکه خود مبتال به این بیماریند، مجبور به ارائه خدمات پزشکی می

مهابا به جنگ با مردم از طریق پخش و شیوع هرچه بیشتر این ویروس به طرق  آشکار و بی

 .گیرد و جنایتی غیر انسانی و به غایت وقیح انجام می مختلف بوده

و اما در جهت سرکوب اعتراضات بر حق مردم و با بهره جستن از حربه جنگ ویژه در 

نمنطقه، رژیم دست به جنایات غیر انسانی و ترور افراد نموده و باالفاصله با بکارگیری تریبو

دن یکی از ان نیروهای سیاسی و فعال های خود فروخته و وابسته سعی در مرتکب نشان دا

های سیاسی وظیفه تاریخی و همیشگی خود را جهت تفرقه در  منطقه نموده است و شارالتان

برند تا بدینگونه توجه مردم را  میان احزاب با تمام نیرو در کانالهای خبری و مجازی به کار می

ور از ضریب پائین اثبات جلب های خودساخته و اتهامات واهی و به د ها، داستانلبه تحلی

نموده و به جای رژیم ضد بشری و سرسپردگانشان، مبلغ جنگ ویژه بر علیه احزاب دیگر 

 .باشند می

جابجائی زندانیان سیاسی و از جمله رفیق مبارز زینب جاللیان و عامدا مصبب ابتالی ایشان به 

حکم غیر انسانی اعدام  ، فشارهای مضاعف بر فعالین مدنی، به اجرا در آوردن۹۶-کووید

از جمله اقدامات رژیم غرق در بحران برای ترساندن مردم و  ۶۲ برای دستگیر شدگان آبان

گیرد که  ایجاد فضای ترس ووحشت و در جهت پیشگیری از اعتراضات در منطقه صورت می

همین البته بازخوانی این سناریوی کهنه و نخ نما کار صعبی برای آزاد اندیشان نبوده و به 

دلیل سعی گروهی در تفرقه افکنی و تالش در جهت جمع آوری امضا و محکوم نمودن جریانی 

سیاسی در منطقه بیش از پیش نیاز به تامل در کار این مدعیان آزادی و برابری داشته و باید 

 .به آن برخورد انقالبی نمود

و جان به لب رسیده  پالتفرم دمکراتیک ایران ضمن یادآوری این موارد به مردم تحت ستم

کوردستان و تمام ایران خواستار هشیاری انقالبی خلق بوده که در گذار این دوران تعیین کننده 
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تاریخی فریب شبهه احزاب ناکارامد و هواداران مبارزشان در صفحات مجازی را نخورده با 

 .نددقت نظر پیگیر حوادث بوده و در جهت اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر گام بردار

های مردمی و شوراها و اتحاد احزاب چپ و پیشرو بیش از پیش  ضرورت تشکیل کمیته

 .نماید ضروری می

حمالت مشترک دولتهای توتالیتر و دیکتاتور با هدف از میان برداشتن دستاوردهای ملت کورد 

در روژآوا و کوردستان عراق، احیای میثاق ملی و الحاق بخش بزرگی از خاک کوردستان به 

بخش و تغییر دموگرافی منطقه صورت گرفته و همانگونه که  ترکیه، نابود نمودن جنبش رهائی

های  شرح آن رفت در چند روز گذشته حاکمان ترکیه و در راس آن اردوغان آشکارا در کانال

خبری خود به این امر شوم پرداخته و زمینه فکری مردم و هواداران حزب از هم پاشیده 

پ را فراهم نموده تا بدین طریق از اعتراضات گسترده مردم .ه.لیست افراطی مپ و ناسیونا.ک.آ

 .ترکیه جلوگیری نموده و به دو هدف مشخص برسند

آنچه باید بیش از پیش مد نظر مردم و احزاب انقالبی قرار گیرد، همانا وضعیت مشابهه این 

تالفات فاحش در سطح سه کشور متجاوز از نظر وضعیت اقتصادی، دیپلماسی برون مرزی، اخ

های گوناگون بوده که  سران حکومتی و حزبی و از همه مهمتر نارضایتی مردم در فرم

المللی و داخلی قرا داده است و براستی  های دیکتاتوریشان را در بدترین شرایط بین حکومت

همکاری آشکارشان با همدیگر جهت از میان برداشتن و ژینوساید ملت کورد پرده از عدم 

خواهند با جلب توجه  وانائی در کنترل امور داخلی کشورشان را برداشته و بدین صورت میت

های ساکن و معترض به اوضاع داخلی، شرایط را جنگی نشان داده و با بر افراشتن تدیگر ملی

پرچم ملی و سر دادن شعار پوسیده در خود، و مشمئزکننده حفاظت از تمامیت ارضی از اتحاد 

 .ی نموده و چند صباحی بیش به عمر ننگین و حاکیت ضد انسانیشان ادامه دهندمردم جلوگیر

اتحاد تمامی مردم ایران، محکوم نمودن حمالت نظامی در غرب کشور و همکاری با رژیم 

فاشیست ترکیه، برخورد انقالبی به مبلغان جنگ ویژه جهت تفرقه افکنی در میان احزاب از 

روند، باشد که با این اتحاد و همبستگی آخرین قدم را در جهت براندازی  اهم امور به شمار می

های ساکن ایران در گرو تجنایت برداشته و نشان دهیم که آزادی و رهائی ملیحکومت جهل و 

 ."یکدیگر بوده و ما دیگر مغلوب سیاست تفرقه انداختن شما و عاملینتان نخواهیم بود

 پالتفرم دمکراتیک ایران
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 !خاورمیانهسرمایه دارى در ایران و  رژیمهایان باد جنبش سرنگونى پرتو

 در مقابل مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی، 
!مالکیت اجتماعی را باید برقرار کرد  

 

 پیش بسوی ایجاد تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری!
 

ایجاد شوراهای کارگری و مردمی آلترناتیومناسب،   

 در محل کار و زیست است، 

!سرنوشت خود را، خود می بایستی بدست بگیریم  

 

.استکهلم دیدن کنید –از صفحه فیس بوک شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   

https://www.facebook.com/-شورای-همبستگی-ایرانیان-با-روژاوا-استکهلم

?/999104242402111modal=admin_todo_tour 

 

https://www.facebook.com/شورای-همبستگی-ایرانیان-با-روژاوا-استکهلم-111204343703992/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/شورای-همبستگی-ایرانیان-با-روژاوا-استکهلم-111204343703992/?modal=admin_todo_tour

