
  
 هشدار کارگرانتپه و  هفت اعتصاب در

  به مديرعامل شرکت  
 

  
  

روز دوشنبه دست به اعتصاب زده بودند، از ساعات اوليه  تپه، که از تن ازکارگران شرکت نيشکر هفت ٣٠٠٠بيش از
  .شدند خواستار مطالبات خود دیگر دست به تجمع زدند و برابر دفتر مدیریت شرکت بار در نيز صبح امروز

، بلکه به کمک نيروهای اطالعاتی تاکنون از برآوردن مطالبات کارگران خودداری نموده است نهانه ت، یت شرکترمدی
نمایندگان کارگران  دادگاه انقالب دزفول نيز پنج تن از .قرار داده است نيز تهدید و ارعاب مورد ، کارگران راحراستی و
همه  اعتصاب یکپارچه کارگران ادامه دارد و، ارهاها و فشوجود تمام این تهدید با اما .نموده است به دادگاه احضار را

  . های این شرکت را متوقف ساخته است بخش

کارگران خواهان آن  هستند  .شندبا د میافتاده خو های عقب خواهان پرداخت دو ماه حقوقتپه  شرکت نيشکر هفت گرانرکا
پایان ، فعالين کارگری به دادگاه جمله احضار از ها، نمایندگان آن سازی عليه کارگران و پرونده که به اقدامات پليسی و

  .ندا هاعضای هيأت مدیره شرکت شد برکناری رئيس حراست، مدیرعامل و کارگران همچنين خواستار. داده شود

به  سومين روز اعتصاب خود، به مدیرعامل شرکت هشدار دادند اگر در و ، صبح امروزبيش از سه هزارکارگرهفت تپه
 به اشکال دیگری نيز دست به مبارزه و افزود و شدت اعتراضات خود خواهند دگی نشود، برها رسي مطالبات آن

  .اعتراض خواهند زد

فعاالن  گرانه عليه کارگران و اقدامات ارعاببيش از پيش  تشدید ها و واقعيت آن است که به رغم افزایش دامنه سرکوب
، حتا کاهش نيافته استیا  کارگری متوقف نشده وتجمعات اعتراضی  ، نه تنها اعتراضات ودر سال جاری کارگری

اقتصادی و  ی فشارهای فزاینده .بوده است نيز ، اعتراضات و اعتصابات کارگری پيوسته در حال افزایش و گسترشبلکه
، راه دیگری در اند رگران تحميل نمودهها بر کا داران و دولت آن فرسایی را که سرمایه شرایط سخت و طاقت معيشتی و

، حق خود را متحدانه ی با استمرار مبارزه برابر کارگران نگذاشته است جز آن که دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و
  . داران بيرون بکشند از حلقوم سرمایه

کند و سایر کارگران را به  ایت میتپه قویًا حم ، از اعتصاب و مبارزه کارگران نيشکر هفت)اقليت(سازمان فدائيان 
  .خواند میتپه فرا حمایت و پشتيبانی ازکارگران هفت

فعاالن  گرانه رژیم و نيروهای قضائی و اطالعاتی آن عليه کارگران و ، اقدامات پليسی و ارعاب)اقليت(سازمان فدائيان 
  .خواستار تحقق کليه مطالبات کارگران است کند و کارگری را محکوم می

  

  !تپه پيروز باد مبارزات متحدانه کارگران هفت
  برقرار باد حکومت شورائی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
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