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  کارگران نيشکر ھفت تپه
  ! شما را ارج می نھيم و از شما حمايت می کنيمۀ مبارز

  

ی و ناديده گرفتن حقوق مسلم آنان از سوی ئ کارگران نيشکر ھفت تپه و بی اعتناپس از ماه ھا اعتصابات مکرر

کارفرما و مقامات دولتی، اين بار خانواده ھای به جان آمده از شرايط شرم آور زندگی که سرمايه داران برايشان رقم 

، اعتراضات خود را به ھا خيابان انديمشک و تجمع در معابر و– شوش ۀزده اند، با کارگران ھمراه شده و با بستن جاد

والن ؤکارگران ھفت تپه که در مبارزات گذشته، از شنيدن وعده ھای پوچ کارفرما و مس. بيرون از محل شرکت کشاندند

تا نامه نگاری و مذاکرات بی نتيجه با مقامات، وقت تلف کردن ھا و سردواندن ھای آنان را تجربه کرده بودند، از مردم  

، با يورش نيروھای امنيتی و انتظامی به ١٣٩٦ ]اسد[اما سه شنبه شب سوم مرداد. لب حمايت کردندزحمتکش شھر ط

 کارگر نيشکر دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شدند؛ آخرين خبر از افزايش شمار کارگران ١٥خانه ھای کارگران 

يه و دولت و کارفرما بار ديگر نشان دادند که  قضائۀنيروھای امنيتی و انتظامی، قو.  نفر حکايت دارد٢٠بازداشتی به 

. ھمگی در دفاع از منافع سرمايه داران و در مقابل اعتراضات کارگری، با تکيه بر قوانين حاکم، متحد و متفق القولند

اين سيستم ستمگرانه و ضد انسانی از کارگرانی که ماه ھا مزدشان عقب افتاده و زير فشار ھزينه ھای سرسام آور، 

تحت فشار قرار گرفته و پرس شده اند، دفترچه ) چاپيدن بانک ھا و مؤسسات سرمايه داری(ھکاری و زندگی اقساطی بد

ھنوز مزايای مربوط به بازنشستگی خود را  شرکت که ۀ شان مدت ھاست اعتبار نخورده، کارگران بازنشستۀھای بيم

دريافت نکرده اند، و کارگرانی که به واگذاری شرکت به بخش خصوصی معترض اند و آزادی ھمکاران بازداشت شدۀ 

  .خود را می خواھند، انتظار تحمل و سکوت دارد

ضرب و شتم، زندانی کردن،  سنديکای نيشکر را با ۀت مديرأ به ھمين دليل بارھا و بارھا تالش کردند اعضای ھي

، ...اخراج سازی، قطع حقوق، اتھام امنيتی زدن و پرونده سازی، بريدن احکام مجدد، دستگيری اعضای خانواده و 

وادار به عقب نشينی از مبارزه سازند تا روحيۀ رزمندگی را در کارگران نيشکر و ساير مراکز کارگری به شکست 

  . بکشانند

و خفت بار زندگی نيست، بلکه مرگی تدريجی است که برای زنده ماندن شرافتمندانه نه می شود نام اين شرايط تحميلی 

ی ترين ئمطالبات کارگران نيشکر ھفت تپه ابتدا. آن را تحمل کرد و نه در برابر تباه کنندگان انسانيت سکوت کرد
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 ۀبرخورداری از آنھا راھی جز ادامطی مبارزات طوالنی به دست آورده اند و برای حفظ و  حقوقی است که کارگران

  : تجارب مبارزه به آنھا آموخته است. مبارزه ندارند

 نيشکر از مطالبات آنھا خودداری می کنند بايد از نيرو و توان ۀھنگامی که کارفرما و مديران کارخانه و شرکت توسع

ود و سنديکای خود که با رشادت جمعی خود استفاده کنند و از کارگران ساير مراکز کارگری، از تشکل مستقل خ

سرکوب . داشته باشند ھايشان آن را برپا کرده اند و ھمچنين از خانواده و مردم زحمتکش انتظار ياری و ھمبستگی

اعتراضات کارگران و يورش به خانه ھای آنھا و بازداشت کارگرانی که برای مطالباتشان مبارزه می کنند نشانۀ عجز 

 طبقۀ کارگر به ضد نظام سرمايه ۀاين سرکوب ھا مبارز. زور و زندان و سرنيزه تکيه داردسيستمی است که فقط به 

  .داری را متوقف نخواھد کرد

   ١٣٩٦ ]اسد[ مرداد٣                                                           

  اھشھر و بندر امام                                   جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقه م

    کرج-جمعی از کارگران محور تھران  

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

  فعاالن کارگری جنوب

 


