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 !صدای کارگران نيشكر هفت تپه را به گوش جهانيان برسانيم
 

ششماه هشتاد و مهربيست                                                                          نراي استيحزب کمونخ .ک  
  

و  مبارزه شجاعانه کارگران کارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان برای تامين دستمزدهای معوقهدور تازه اعتصاب و 

 ٥بيش از . شد مطالبات حق طلبانه اشان با سرکوب وحشيانه نيروهای پليس ضد شورش جمهوری اسالمی مواجه

خواستهای انسانی اشان در حال اعتصاب  هزار نفر از کارگران نيشکر هفت تپه مدت دو هفته است که برای تحقق

برده و در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم و همچنين نيرنگها و دسيسه  هستند و نبردی نابرابر را با تمام نيرو به جلو

  .ه اند کارخانه سرسختانه مقاومت کردهای مديريت

  
ه های کارفرما برای خصوصی حيلپرداخت حقوق و هفت تپه نسبت به عدميکسال است کارگران نيشکربيش از

کارگران اين مجتمع طی هفته . اعتصابات متعددی زده اندتحصن، تجمع و به تعطيل کشاندن فوق دست بهسازی و

های معوقه طرف کارفرما و دولت و عدم پرداخت حقوق   ازوعده های داده شدهبدنبال عدم انجام تعهدات وهای اخير

   .می برندهرروزه بسرکشمکش مستمرجدال ودرشهرو کارخانهبطوريکه در. ا بشدت افزايش دادنداعتراضات خود ر

بوده و  کارگران نيشكر هفت تپه خوزستان در تمام مراحل اين مبارزه همراه و پشتيبان آنها خانواده های مبارز

  از اعتصاب و مبارزهشهای وسيعی از کارگران و کارمندان کارخانجات و مراکز توليدی شهرهای مختلفبخ

تشكلها و فعالين  کارگران هفت تپه حمايت کرده اند و همچنين تشکلهای کارگری از جمله شورای همکاریعادالنه 

شرکت واحد، کارگران ايران خودرو و کارگران  کارگری، که از چندين تشكل و نهاد کارگری تشكيل شده، سنديکای

  .و مبارز کارگران نيشكر هفت تپه پشتيبانی کرده اند دانشجويان مبارز در دانشگاهها از اعتصاب

  
اند در  پرتو همبستگی و مبارز متحدانه خويش در داخل کشور و حمايتهای بين المللی توانسته کارگران ايران در

نيشکر هفت تپه نيز تنها در پرتو  کارگران.  به عقب نشينی وادار نمايندموارد مشخصی رژيم جمهوری اسالمی را

هايشان در داخل و خارج کشور می توانند به خواستهای  استواری اشان و گسترش حمايت و پشتيبانی هم طبقه ای

   .مستقل کارگری، پرداخت دستمزدهای معوقه و غيره دست يابند حق طلبانه خود از جمله حق تشکل

  
 کارگران نيشكر هفت تپه و همچنين تالشهايمان در مبارزه برای آزادی محمود صالحی، ت و همبستگی باحماي

ما به سهم خود از . دهيم منصور اسانلو، فعالين کارگری ديگر و ساير زندانيان سياسی را ضروری است که گسترش

 چپ و انقالبی انتظار داريم که در و جريانات همه کميته، انجمنهای همبستگی و نهادهای مدافع جنبش کارگری

جهانيان و تشكلهای کارگری دريغ نکرده و آزادی رهبران کارگری و  رساندن ندای کارگران هفت تپه به گوش

   .خواستار شويم زندانيان سياسی را
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 ان ايرانتاثير مستقيمی بر روند مبارزه کارگر  دفاع مشترک همه ما مدافعان جنبش کارگری گی بين المللی وتسهمب

مبارزه برای آزادی  داشته و ادای سهم مهمی در راستای انعکاس مطالبات و مبارزه کارگران نيشكر هفت تپه و

 .محمود صالحی، منصور اسانلو و ديگر زندانيان سياسی خواهد بود

  
  !پيروز باد مبارزه متحدانه کارگران نيشكر هفت تپه

  
  نکميته خارج کشور حزب کمونيست ايرا

  ٢٠٠٧بر اکت١١

---------------------------------------------------  
Abroad Committee of Communist party of Iran 

Box70445, 107 25 Stockholm-Sweden 
www.cpiran.org    E-mail: kkh@cpiran.org 


