
    
  

  از خواست ها و مبارزات 
  کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنيم

  
  
  
  

از روز شنبه هفتم مهرماه و در پی عدم تحقق وعده های مقامات دولتی و مديران کارخانه، کارگران نيشکر هفت تپه بار ديگر دست به اعتصاب 
 .زدند

  
تحصن در برابر ادارات دولتی خواستار رسيدگی به خواست های شان شده کارگران ضمن برپايی اعتصاب، با راهپيمايی، مسدود کردن جاده و 

 .و اعالم کردند که ديگر به وعده های مقامات دولتی و مديران کارخانه اعتمادی نخواهند کرد
  

يد کارگران به دولت جمهوری اسالمی ضمن گسيل افراد مسلح به منطقه که بنابر گفته ی کارگران، از مزدوران مسلح خارجی هستند، و تهد
  .سرکوب، برخی از کارگران را به دليل فعاليت در اين رابطه تهديد به دستگيری کرده است

  
 سال اخير کارگران، جلوگيری از فروش زمين های دواز جمله ی خواست های کارگران پرداخت حقوق معوقه، پرداخت مزايای معوقه ی 

 در بيرون از کارخانه دنبال تصاحب آن هستند، فراهم آوردن شرايط برای ادامه ی کار کشاروزی که مديران کارخانه همراه با محافل قدرت
  .کارخانه و عدم فروش کارخانه خوراک دام که از جمله واحدهای سودده اين مجموعه است، می باشند

  
تا زمان صدور اين اطالعيه و با گذشت چند روز، اعتصاب، تحصن و تظاهرات کارگران هم چنان ادامه داشته و بر تعداد شرکت کننده گان در 

  .اين اعتراضات افزوده می شود
  

  .را محکوم می کندضمن حمايت از خواست های کارگران، اقدامات رژيم برای سرکوب کارگران و دستگيری آن ها ) اقليت(سازمان فداييان 
  

بايد در اين شرايط سخت که رژيم با . خواستار حمايت از اين مبارزات و خواست ها به هر شکل و نحو ممکن است) اقليت(سازمان فداييان 
  .نيروهای مسلح اش قصد سرکوب کارگران را دارد از کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کرد و آن ها را تنها نگذاشت

  
معتقد است که کارگران برای رسيدن به خواست های شان، راهی جز تداوم مبارزات شان نداشته و ايجاد تشکالت ) اقليت (سازمان فداييان

توانند سرنوشت خود را تغيير دهند و در اين مبارزه،  کارگران تنها با اتحاد و مبارزه می. کارگری يک ابزار ضروری برای تداوم مبارزه است
  .شان برای از دست دادن ندارندچيزی جز زنجيرهای پای 
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