
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 ايران کمونيست حزب مرکزی کميته اطالعيه

 تپه نيشکرهفت کارگران صفوف به رژيم نيروهای وحشيانه يورش درمورد
 

ششماه هشتاد و مهردهم سيز                                                              کميته مرکزی حزب کمونيست ايران
                                                                                                                

 تپه نيشکر هفت  شرکت کارگر هزاران اعتراضات و اعتصاب از روز ششمن ماه، مهر ١٢ پنجشنبه امروز صبح

 دقيقه ٣٠ و ١٠ ساعت  .تگرف قرار اسالمی جمهوری رژيم شورش ضد و امنيتی ماموران وحشيانه يورش مورد

 مقابل و شهيد بنياد ميدان در کارگران آرام تحصن به رژيم شورش ضد و امنيتی ماموران پنجشنبه امروز صبح

 يورش اين جريان در .دادند قرار شتم و ضرب مورد شدت به را آنان و برده يورش شوش شهرستان فرمانداری

 "عليپور رمضان " و  "نيکوفرد فريدون" اسامی با کارگران از نفر ٢ و زخمی کارگران از نفر ١٠ حدود وحشيانه

 حکومت حالت رژيم نيروهای تپه، هفت نيشکر کارگران اعتصاب صفوف به يورش با همزمان .شدند بازداشت نيز

 حق کارگران با شهر مردم همبستگی و حمايت مانع تا ندا آورده در اجرا به شهر سطح در را ای نشده اعالم نظامی

 .شوند طلب

 را خود اعتراضات و اعتصاب بار چندمين برای ماه مهر ٧ شنبه روز از تپه هفت نيشکر کارگر هزار ۵ از بيش

 از قلتمس کارگری تشکل ايجاد مشاغل، بندی طبقه طرح اجرای معوقه، دستمزدهای پرداخت خواستار و کرده آغاز

 اند کرده مطرح تپه هفت نيشکر کارگران که مطالباتی .اند شده مديريت اخراج و سازمانی های خانه دريافت لت،دو

 و تپه هفت کارگران به وحشيانه يورش و سرکوبگرانه اقدامات و .است ايران کارگر طبقه کل مطالبات از بخشی

 کارگر طبقه کل عليه رژيم سياستهای از ای گوشه کارگری فعالين کردن زندانی و دستگيری و آنان شتم و ضرب

 همبستگی و اتحاد ايجاد با تنها را تپه هفت نيشکر شرکت مبارز کارگران صف به ددمنشانه يورش اين . است ايران

 صف در آنان حضور و دزفول قند کارخانه کارگران حمايت اعالم .راند عقب به توان می کارگران صفوف در

 توليدی مراکز ديگر کارگران که است الزم بود، طبقاتی همبستگی اين ايجاد جهت در مهم اقدامی اعتصابی کارگران

 .دارند نياز خود های ای طبقه هم پشتيبانی و حمايت به شرايط ايندر تپه هفت کارگران .بياموزند  تجربه ايناز

 کارگران به ررژيمسرکوبگ نيروهای وحشيانه يورش شديد محکوميت ضمن ايران کمونيست حزب مرکزی کميته

 انسانهای تمامی ايران، خارج و درداخل کارگری تشکالهای و سازمانها تمامی از تپه، هفت نيشکر شرکت اعتصابی

 تپه هفت کارگران مبارزات و خواستها از ممکن هرصورت به تا خواهد می مبارز زنان و دانشجويان آزاديخواه،

 .بشتابند آنان ياری به و کرده پشتيبانی

 ايران کمونيست حزب مرکزی يتهکم

 ١٣٨۶ ماه مهر ١٢

 ٢٠٠٧ اکتبر ۴


