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  ٢٠١٧ اگست ٠٢
  

 ضرورت تداوم پشتيبانی گسترده از اعتراضات کارگران نيشکر ھفت تپه
  

 آنھا، بسته شدن ۀنعت نيشکر ھفت تپه، مبارزات شجاعاناخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت کشت و ص

آنھا، تشديد جو  اھواز در روزھای اخير، يورش شبانه به منازل کارگران معترض و بازداشت - بين المللی انديمشکۀجاد

را امنيتی در منطقه، تھديد کارگران و ايجاد رعب و وحشت و تالش جھت ايجاد تفرقه در صفوف کارگران، ھمه و ھمه 

  .مطلع ھستيم

 ھمانطور که سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه اعالم نمود، ده کارگری که کماکان در بازداشت بودند پس از محاکمه 

در دادگاه شوش توسط دادستان به طور موقت و با سپردن کفالت يا فيش حقوقی از زندان آزاد شدند و مورد استقبال گرم 

 و  مورد ھدف کارفرما، حراست شرکتًنگرانی وجود دارد که تعداد بيشتری متعاقبااين  .ھمقطاران خود قرار گرفتند

آزادی موقت کارگران بازداشتی نبايد به ھيچ  رو موجب کاھش حمايت از . قرار بگيرند نيز نيروھای امنيتی و انتظامی

  . کارگران ھفت تپه گرددۀطور کلی مبارزات شجاعانه آنان و ب

طور کلی دولت و نظام ه ود که مجرم در اين اعتراضات مدير عامل شرکت، کارفرما و بکيد و تکرار شأبايد ت 

جمھوری اسالمی است که با سياستھای خصوصی سازی و تحميل بی حقوقی به کارگران و سرکوب تشکل مستقل آنان 

ت فرسای تابستان چنين شرايط غيرقابل تحملی را برای کارگران فراھم آورده است که مجبور گردند در گرمای طاق

بايد در سراسر ايران فرياد زد که . خوزستان جاده ھا را ببندند تا شايد بتوانند مزد کاری را که انجام داده اند بگيرند

اعتراض حق کارگران است و سازمان دادن اعتراض و اعتصاب نه تنھا جرم نيست بلکه از حقوق بنيادی کارگران 

  .عه و جھان نشان دادمجرمين اصلی را بايد به جام. است

رئوس خواسته ھای فوری کارگران .  شامل دو بخش در ھم تنيده می باشندًخواسته ھای کارگران ھفت تپه اينک عمال

مين اجتماعی توسط کارفرما، پرداخت کامل حقوق و مزايای أ تۀشامل پرداخت دستمزدھای معوقه، پرداخت حق بيم

 خصوصی سازی شرکت نيشکر ھفت تپه و خروج نيروھای امنيتی و ۀبازنشستگان و در ھمين راستا توقف پروس

ی عليه کليه کارگران بازداشتی ئلغو بدون قيد و شرط ھر گونه اتھام و تعقيب قضا. انتظامی از محيط ھای کار  است

  . خواست کارگران اضافه شودينک در کنار مطالبات فوق بايد با

 پشتيبانی از مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه، فعاالنه تالش نمود که افزون بر اين الزم است که ھمزمان با تداوم

تشکل مستقل کارگران نيشکر ھفت تپه، يعنی سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، که در تمام اين سالھا تحت سرکوب و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

آن قد بر افرازد و کنترل شديد امنيتی بوده است، بتواند ھر چه منسجم تر و متحدتر در مقابل کارفرما و دولت حامی 

بنابراين در اعتراضات جاری، تالش برای تحميل تشکل مستقل کارگری و حق . صدای کارگران معترض باشد

 ما با جديت ۀاعتصاب و اعتراض به کارفرما و دولت بسيار مھم است و نه فقط توسط کارگران مبارز ھفت تپه بلکه ھم

  .         پيگيری شود

اتحاد بين .  ج گيری ھمبستگی با کارگران معترض ھفت تپه در ايران و خارج کشور بوده ايمدر روزھای اخير شاھد او

 خود از کليه تشکالت، ۀدھد و به نوب المللی به سھم خود کماکان به اطالع رسانی و کمپين در سطح جھانی ادامه می

مھم سياسی، معنوی و تبليغاتی ن کارگری و چپ دعوت می کند که عالوه بر حمايتھای سازمانھا، احزاب و فعاال

تاکنونی از کارگران ھفت تپه و مبارزات آنان، به زبانھای مختلف و در اقصی نقاط جھان در اين زمينه اطالع رسانی 

کنند و فعاالنه جلب حمايت بين المللی کارگری و انسانی از مبارزات کارگران زحمتکش و محروم ھفت تپه را در 

  .دستور کار خود قرار دھند

 کارگر در ايران راھی به ۀ سرمايه داران و رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی به طبقۀام گسيختگ در مقابل حمالت ل

  .جز مقاومت متشکل، سازمان يابی و اتحاد و ھمبستگی طبقاتی وجود ندارد

  !زنده باد مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه

 اناتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در اير

  ٢٠١٧ جوالی ٣١

 

 


