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!از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه دفاع کنيم  

 
                                                   مهلاستک -تپه  هفت شکري دفاع از کارگران ننيکمپ      خرداد هشتاد وهفتهفتم 

                                       
 هزاران تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در ٢٠٠٨ مه ٢۶ برابر با ١٣٨٧ خرداد ماه ۶صبح امروز دوشنبه 

بيست و دومين روز از اعتصاب و اعتراض شان در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کرده بودند با يورش 

  . نفر را نيز دستگير کردند١٢تظامی روبرو شدند و وحشيانه نيروهای ان

گسترش اعتراضات اين کارگران، حکومت نظامی اعالم نشده  وحشت رشد و حکومت اسالمی، ازنيروهای سرکوبگر

ای را در سطح شهر شوش به اجرا در آورده است و با اعزام نيروهای سرکوبگر ضدشورش از شهرهای دزفول، 

به اين شهر، راه های ورودی به اين شهر و به ويژه شرکت نيشکر هفت تپه را در کنترل شديد . ..آباد و  اهواز، خرم

  .خود دارند

 ماه حقوق معوقه، پايان ٣پرداخت  آن ها خواهان . با اين همه مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه، هم چنان ادامه دارد

ه و برکناری مدير عامل و اعضای هيئت مديره اين دادن به پرونده سازی ها و احضار فعالين کارگری به دادگا

   .کارخانه و حق تشکل مستقل کارگری می باشند

سال های گذشته کمپين های  چپ و کمونيست در استکهلم، که درسازمان ها، احزاب ، فعالين سياسیما جمعی از

آزادی محمود صالحی، تحصن و نيز قبل ازی و برگزار کرده ايم و آخرين بارکارگری را در اين شهر سازمان ده

تصميم گرفتيم که در تماس و همکاری با سازمان های سياسی و تشکل های  اين بارتظاهرات سازمان دهی کرده بوديم 

هفت تپه  کارگری سوئدی و غيرسوئدی و با هدف جلب همبستگی با کارگران ايران و در دوره اخير کارگران نيشکر

 اسالمی را به چالش گرفته اند، کمپين حکومتوهمند برای تحقق خواسته های خود، کارفرما و که با مبارزه ای شک

 را به اطالع ...ما، در اطالعيه بعدی زمان و مکان دقيق برگزاری پيکت و . سياسی، تبليغی و عملی برگزار کنيم

  . عموم خواهيم رساند

ازمان ها و احزاب چپ و کمونيست و مدافع کارگران دعوت می ما از همه انسان های آزاده، فعالين سياسی، نهادها، س

  . کنيم که اين کمپين را از هر طريق ممکن که خود انتخاب می کنند تقويت کنند

  

     

   استکهلم- کمپين دفاع از کارگران نيشکر هفت تپه

  مه٢۶ برابر با ١٣٨٧ خرداد ماه ۶
 


