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 کارگران شرکت هفت تپه

د دارنازي نراني کارگران ای و طبقاتی سراسریبه همبستگ  
                               نراي استيحزب کمون. ..                                                         دوم خرداد هشتاد وهفت

                                                                               
بنا به گزارشات .  خرداد ماه وارد هفدهمين روز خود شد٢ نيشکر هفت تپه  پنجشنبه ان عتصاب و اعتراضات کارگرا

اين اعتصاب و اعتراضات شرکت دارند و کار در تمام  در مرکز توليدی اين  از هر سه شيفت هزار کارگر٣بيش از 

   .بخشهای آن بطور کامل متوقف گرديده است

پايان دادن به ،  حقوق معوقهماه٣ پرداختخواستهای خود مبنی بر تپه همچنان يکپارچه و متحد برهفتنيشکرکارگران 

پای می   کارخانهاعضای هيئت مديره اين عامل ومدير برکناری  وفعالين کارگری به دادگاهراحضا ها و پرونده سازی

  .فشارند

نيروهای سرکوبگر رژيم از وحشت گسترده تر شدن دامنه اين اعتراضات حکومت نظامی اعالم نشده ای را در سطح 

 ،آباد و دزفول به اين شهر  گارد ويژه از شهرهای اهواز، خرمشهر شوش به اجرا در آورده اند و با اعزام نيروهای

  .و راههای ورودی به شرکت را به کنترل خود در آورده اندقاط حساس شهر ن

اسری طبقه کارگر ايران است  از مبارزات سرجسته اینمونه بر کارگران نيشکر هفت پیاعتصابات پی در ومبارزات

. ومت زده اند دست به مقازندگی شانو، کاررژيم حامی آنها به سطح معيشتمقابل يورش سرمايه داران وکه در

و نشيب طبقه کارگر فرازب ارزنده ای به تاريخ مبارزات پرجريان مبارزات خود تجارکارگران نيشکر هفت تپه در

کرده کارگران نيشکر هفت تپه اعتصاب را که قوانين رسمی جمهوری اسالمی آن را ممنوع اعالم . ايران افزوده اند

ی عليه سرمايه داران تثبيت کرده اند، و با اقدام به تظاهرات خيابانی و مبارزه کارگراست بعنوان يک سالح موثر در

کارگران نيشکر . و اختناق حاکم را بی اثر گذاشتندسانسورمحيط کارخانه ديوارن دامنه مبارزات خود به بيرون ازکشاند

ه اند ای طوالنی بدست آوردهفت تپه با اتکا به تجاربی که در حفظ و تحکيم يکپارچگی صفوف خود در جريان مبارزه 

  .بدون شک می توانند در بطن اين مبارزات تشکل طبقاتی خود را برپا دارند و آن را عمال به رژيم تحميل کنند

جلب . اما اکنون کارگران نيشکر هفت تپه قبل از هر چيز به همبستگی سراسری و طبقاتی کارگران ايران نياز دارند

در . های کارگری و سراسری امری دشوار، اما ممکن استاين همبستگی طبقاتی اگر چه در شرايط فقدان تشکل 

شرايطی که سران و جناح های مختلف رژيم هر کدام  وحشت زده عوارض خطر فالکت اقتصادی را به گردن ديگری 

می اندازد، در حالی که نه تنها خانواده های کارگری بلکه اکثريت قاطع مردم ايران عوارض تورم و گرانی سرسام 

دگی روزمره خود را با پوست و گوشت درک می کنند، در اين شرايط خواستهای کارگران نيشکر هفت تپه آور بر زن

با توجه . که بخشی از خواستهای طبقه کارگر ايران است بيش از هر زمان ديگر از مقبوليت اجتماعی برخوردار  است

 بخشهای ديگر در سراسر ايران برای حمايت به اين فاکتورها انتظار و خواست کارگران نيشکر هفت تپه از کارگران

و پشتيبانی از آنها از زمينه های عينی برخوردار است و فعالين و تشکل های کارگری در داخل الزم است توجه خود 
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  .طبقاتی مبذول دارند را به اين امر

ه در سال های اخير تالش همين امر طبقاتی ايجاب می کند که نهادها و فعالين جنبش کارگری در خارج کشور  نيز ک

های ارزنده و موثری را در جلب حمايت بين المللی  از مطالبات و فعالين جنبش کارگری ايران بعمل آورده اند، 

  .فعاليت های سازمانيافته ای را برای جلب پشتيبانی از کارگران نيشکر هفت تپه در دستور کار خود قرار دهند
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