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!ميزي هفت تپه برخشکري خود در نراني از همزنجتيبه حما   

 
 ) تهرانمنطقه(کميته هماهنگی     هشتاد وهفتبهشتيم اردنه ستيب

            
  !کارگران

پيمايی هم اکنون زير شديدترين  همزنجيران ما در کارخانه نيشکرهفت تپه پس ازسيزده روزاعتصاب و تظاهرات وراه

کارگران، خانواده ها و حتی فرزندان خردسالشان هم  .و وحشيانه ترين يورش نيروی سرکوب سرمايه قرار دارند

مگر اين کارگران چه کرده و چه خواسته اند . رفته اندانتظامی و امنيتی قرار گ اکنون مورد هجوم بيرحمانه نيروهای

سرنيزه است؟ آيا جواب  آيا پاسخ کسی که دستمزد معوقه اش را می خواهد باتوم و  آنان اين گونه رفتار می شود؟  که با

اگر کارگری خواهان برکناری يک مدير مزدور  کسی که نمی خواهد کارش را از دست بدهد گاز اشک آور است؟ آيا

همراه خانواده اش زير مشت و لگد سرکوبگران سرمايه قرار گيرد؟  و يک حراست چی حلقه بگوش سرمايه شد، بايد

   تشکل داشته باشد پاسخش دستبند و شکنجه و دادگاه و زندان است؟آيا اگر کارگری بخواهد

  !کارگران
به حمايت از کارگران . شکسته شود رهمدريغ است که صفوف متحد و به هم پيوسته کارگران مبارز نيشکر هفت تپه د

هم اکنون بسياری از مردم شهر شوش . آنان بی جواب نگذاريم ظلم و ستم بی حد را در حق. نيشکر هفت تپه برخيزيم

هستيم  بياييد به پيروی از اين مردم ما هم در هرجا که. کسب و کار خود را تعطيل کرده اند در حمايت از اين کارگران

داشته باشيم و قدرت خود را باور  اعتماد به نفس.  کارگران هفت تپه چرخ کار و توليد را متوقف کنيمدر حمايت از

به پا خيزيم و همان گونه که خود کارگران . مقابلش زانو زده ايم سرمايه فقط از آن رو قدرتمند است که ما در. کنيم

هفت تپه  حرف کارگران.  ذلت و خواری را نمی پذيريمنشان دهيم که می ميريم اما اين همه ننگ و هفت تپه گفته اند

هنگام، هنگام . مقاومت همه ماست حرف همه ماست و مقاومت دليرانه آنان در برابر سرمايه و دولت سرکوبگرش

خواهيم در ذلت و خواری بميريم، اگر طالب زندگی انسانی و  اگر نمی. مقاومت در برابر يورش سبعانه سرمايه است

متشکل  تمام قد در برابر يورش سرکوبگران به کارگران هفت تپه بايستيم و با قدرت متحد و نه هستيم، بياييدشرافتمندا

   .خود آنان را به زانو درآوريم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

  ) تهرانمنطقه(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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