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 پيروز باد تداوم مبارزه کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه
١۴اطالعيه شماره  

ششماه هشتاد و مهردهم چهار                                                                                   کانون همبستگی    
 
 

شکر نقش بزرگی را در اقتصاد   کارگر در توليد ني۵٠٠٠  بيش از ساله اش با۴٧ با قدمت نيشکر هفت تپهکارخانه 

 سال گذشته٢می در رژيم جمهوری اسالهای غلط سياستبعلت اين کارخانه بزرگ .  خوزستان ايفا ميکنندبويژهکشور

ميليارد ٨۵ و دولت اعالم نموده اند بعلت بدهی های حدود مسئولين کارخانه. گرفته استستگی قرارشرايط ورشکدر

.کارخانه خوراک دام و لوازم يدکی اش بفروش برسدشرکت و  اين قروض بايد زمينهای کشاورزی،کاهشتومانی و  

 اخير کارگران مبارز و غيور  ساله ٢در.  کارگر شوند٢٠٠٠ باعث اخراج خواهند با تبديل نيروی کارو در واقع مي

 و وعيد  وعده  زءاما ج و تحصن زده اند  به اعتصاب  خواست مطالبشان بارها دست   در برای کارخانه هفت تپه 

.دولتمردان چيزی عايدشان نشد  

دست به اعتصاب زده بودند   روز٣شهريور ماه بمدت ٢١چهارشنبه مورخروزآخرين اعتصاب کارگران درقبل از

.اعتصاب کشيدندن کارخانه و مقامات دولتی دست ازوعيد مسئولي چون هميشه با وعده واما باز  

ف فرمانداری بطرکه  کردندعنوان ماه مجددًا دست به اعتصاب زده و مهر٧شنبه با عزمی راسخ از روزلذا اين بار

 سپس با بيش . تحصن خواهند کرد تشان ها و مطالبايدگی به خواسته رستامقابل فرمانداری درشوش حرکت نموده و

 فرماندار شوش مواجه فرآورمقابل فرمانداری تحصن نمودند که با تهديد نفر دست به راهپيمايی زده و در ١٠٠٠از 

.گشتند  

ه با پيگيری کارگران بازداشت شدند کون بوسيله نيروهای انتظامی دستگيرکارگرااز نفر۴مهر ماه  ٨ يکشنبهروزدر

. مهرماه بازداشت شدگان آزاد گرديدند٩دوشنبه روزو اعتراضشان   

 نيروهای انتظامی بهمراه نيروهای ضدشورش ١٠ /٣٠روز تحصن ساعت مهر ماه يعنی ششمين ١٢روز پنجشنبه  

  نفرشان به اسامیکارگران زخمی و دوو چندين نفر از . ضرب و شتم کارگران پرداختندبه شان شانهبا يورش دردمن

.رمضان عليپور بازداشت شدند نيکوفر وآقايان  

 بين صندوق و  جهانی بانککه بوسيله   است  سيستم سرمايه داری جهانی تعديل اقتصادی  سياستهای  اين بخشی از

.المللی پول به جمهوری اسالمی مدافع سيستم سرمايه ديکته و تحميل شده است  

را بدست باندهای مافيايی شکر که جناحی از حاکميت را  واردات شکر%  ۴ به گمرکیا پائين آوردن تعرفه  دولت ب

 ديگرش يعنی فروش اين طريق به اهدافارخانه هفت تپه گرديده است تا از باعث ورشکستگی کعمًال،تشکيل ميدهند

 به بخش  را تی دول انه خ و انصارش کار به اعوان   قيمت نازل غيره با  و کارخانه خوراک دام شرکت و زمينهای 

.خصوصی تبديل نمايد  

.اين همان سياستهای تعديل اقتصادی سيستم سرمايه داريست که بوسيله رژيم اجرا ميگردد  



 

 2

اين گامهای عملی رژيم جمهوری اسالمی در جهت تحکيم روابطش با سيستم سرمايه داری جهانی بر عليه کارگران 

.و زحمتکشان است  

مدافعين  ونها و احزاب، فعالين جنبش کارگریانسانهای آزاديخواه، سازما   

!حقوق بشر و رسانه های خبری  

اقتصادی تان ای غلط را بوسيله سياست هکارگر ٢٠٠٠ما گرسنه ايم ، کارگران اعتراض می کنند ،فرياد می کنند ،

غيره را و يدکی  لوازم  و کارخانه خوراک دام   شرکت و زمين کنيد، را پرداخت  ما  معوقه  حقوق،  نکنيد اخراج

منازلی را که بوسيله افراد غير شرکتی  طبقه بندی مشاغل رااجرا نمائيد، ،کارگران موقت را رسمی کنيد، نفروشيد

.اشغال گرديده تخليه و به کارگرکران واگذار کنيد  

کارخانه شکر هفت تپه به هر صورت امکان و مطالبات کارگران مبارز و غيوراعتصاب و تحصن، خواست ها  از

. ممکن دفاع نمائيدطريقو   

بلکه با تهديد  بات کارگران پاسخ مثبت نمی دهد ،مطال ائی ترين خواسته ها و به ابتد  اينکه  نه ،رژيم مدافع سرمايه

،  را ضرب و شتم  و آنها  شورش به کارگران يورش برده و يگان های ضد   نيرو های انتظامی  و بوسيلهفرماندار

.دستگير و بازداشت می نمايد  

 فقروفساد وفحشا ء ، زور و ظلم ، بيکاری ،گرانی و تورم نابسامانی اقتصادی اعم از بحران وعلتو سبب اصلی م

.جمهوری اسالمی استسرمايه داری رژيم و استثمار   

 
 

!زنده باد طبقه کارگر و جنبش کارگری  

!سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی   
 

)سوئد (رگ بانون همبستگی با کار گران ايران ــ  گوتنک  

٢٠٠٧ اکتبر ۶  - ١٣٨۶ مهر ١۴  شنبه  

 


