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 ما در کنار هم طبقه ای های شريف

 !!!ميمبارز خود در کشت و صنعت هفت تپه ايستاده ا و

 
  ١٣٨٧آذر  مهنبيست جمعه                                                                          ک کمی برای هماهنگی تهيکم

  
  :مردم آزاديخواهکارگرن و 
جليل احمدی، محمد   نفر از نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه، به نام های علی نجاتی، فريدون نيکوفرد،۵ بار ديگر

شدند، تا پاسخ گوی اين مسئله باشند که چرا و به  حيدری مهر و قربان عليپور به دادگاه های صاحبان سرمايه احضار

  !! کنند و پی گير مسائل آنان هستنددفاع می چه دليل از منافع کارگران اين شرکت

و عملکردهای خود  آنان تفهيم شود که مواظب رفتارهاکارگران به محاکم سرمايه فراخوانده می شوند تا به  نمايندگان

اضافه شدن دستمزدهای ناچيز کارگران نشوند،  باشند و از پی گيری حقوق و منفعت کارگران دست بردارند، خواهان

کاری نداشته باشند، حقوق و دستمزدهای معوقه ی خود را طلب نکنند،  به رسمی شدن کارگران پيمانی و قراردادی

 تاراج  بيمه ی کارگران و امکانات رفاهی آنان هيچ اقدامی ننمايند، اهميتی به فروش زمين و بود وضعيتبرای به

و دنبال   ندهند، به حمايت از کارگران وفعالين کارگری زندانی برنخيزنداموال و امکانات موجود در کارخانه 

  ...شند و نباشند، تشکل مستقل نداشته باسازمان يابی و تشکل پذيری کارگران

از ادامه ی فعاليت و  سرمايه در واقع تالش می کنند تا با احضار کارگران و توسل به تهديد و ارعاب، آنان راعوامل 

تمکين در قبال تعرضات روزافزون سرمايه  مبارزه برای احقاق حقوق مسلم خويش برحذر دارند و به سکوت و

کارگران را به ويژه در شرايط فالکت بار موجود نمی توان  اين کهبه زندگی و معيشت آنان بکشانند، غافل از   داران

  .عرصه های مختلف بازداشت  شالق و از پيگيری حقوق و مطالبات اين طبقه در صرفًا با تهديد، زندان و

 تشکل های ی هماهنگی ضمن محکوم کردن احضارهای مکرر کارگران و تهديد و ارعاب آنان،از همه کميته ی

 خواهد که ضمن دهای مدافع حقوق اجتماعی و انسان های آزاديخواه آزديخواه و عدالت طلب میکارگری، نها

  تن از اعضای هيئت مديره ی۵کارگران و هم چنين احضار و محاکمه ی آنان، از جمله  تهديد و ارعاباعتراض به  

حاکمان سرمايه داری در  رگریسنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، به هر طريقی که می توانند به اقدامات ضد کا

  .نندکايران اعتراض 

 
  یهماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگر کميته ی
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