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 پيروز باد اعتصاب و مبارزه کارگران 

   هکارخانه نيشکر هفت تپ

ششماه هشتاد و مهرم نه                                                                 کميته مرکزی حزب کمونيست ايران   
 

                                                                                                              
 در مقابل   مهر ماه٧ از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در ادامه اعتراض و مبارزات خود روز شنبه هزاران نفر

اما اين خواست . دست به تحصن زده و خواستار رسيدگی به مطالبات خود شدند" شوش"فرمانداری شهرستان 

نيشکر هفت  کارگران شرکت .  کارگران با فشار و تهديد کارفرمايان و فرمانده نيروهای انتظامی روبرو شدعادالنه

 ادامه دادند و نيروهای  تپه عليرغم تهديدات مکرر، روز يکشنبه نيز به اعتصاب و تحصن خود در مقابل فرمانداری

ران، با حضور گسترده خود آنان را محاصره کرده انتظامی و امنيتی جمهوری اسالمی برای مقابله با اعتراض کارگ

 اين رودرروئی بيش از در جريان. و تهديد کردند که در صورت ادامه تحصن، کارگران را بازداشت خواهند کرد

  .سه راهی شوش جاده های منتهی به آن را مسدود کردندت به راهپيمايی زده و با تحصن درکارگران دستن از١٤٠٠

  
 هزار نفر از ١ خود ادامه داده و بيش از   نيز کارگران برای سومين روز متوالی به اعتراضاتامروز دوشنبه 

 شوش تحصن کرده و نيروهای امنيتی برای جلوگيری از ملحق شدن ديگر ستانکارگران در مقابل فرمانداری شهر

 شهر نيز نيروهای ضد  نقطه از٢کارگران به تحصن، تمامی راههای ورودی به شهر شوش را مسدود کرده و در 

  .شورش که از شهرهای ديگر اعزام شده بودند کارگران را محاصره کردند

  
 پرداخت نشده و طی يشانکارگران نيشکر هفت تپه که در اين شرايط دشوار اقتصادی بيش از دو ماه است دستمزدها

 بار ديگر بر پرداخت ، اند به مطالباتشان دست به اعتصاب زدهرسيدنيک سال گذشته تاکنون چندين بار برای 

فوری حقوق معوقه خود، برگزاری انتخابات برای ايجاد تشکل کارگری، رسمی کردن کارگران موقت، اجرای 

مديران اين کارخانه با . اجرای طرح بازنشستگی پيش از موعد پافشاری می کنند و طرح طبقه بندی مشاغل

عادالنه کارگران به تهديد و پيگرد فعالين کارگری و همکاری نيروهای انتظامی برای مقابله با مبارزه 

سرکوبگرانه نيروهای رژيم و دسيسه های عوامل اداره  اما عليرغم برخورد. سازماندهندگان اعتصاب پرداخته اند

 و   تا تحقق خواستها و مطالبات خود به اعتصاب   اطالعات، کارگران مبارز هفت تپه اعالم کرده اند که

  .می دهند   ادامه   مبارزه

  
مديران اين کارخانه نگ  نيشکر هفت تپه و وعده های توخالی و تهديد و نير مبارزه و اعتصابات پی در پی کارگران

 بار ديگر اهميت اتحاد و همبستگی کارگران و برپايی تشکل کارگری   در همکاری با نيروهای سرکوبگر رژيم،

باشد که اين تجربه پرشور .  طبقاتی به ميان کشيده است  را برای مقابله با صف اين دشمنان مستقل از دولت
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  . هامبارزاتی گامی باشد در راه ايجاد اين تشکل

حزب کمونيست ايران ضمن محکوم کردن نيرنگ و دسيسه های مديريت کارخانه و سرکوب و محاصره اين 

ان ايران در ديگر مراکز کارگران و تعقيب و پيگرد فعالين کارگری از جانب نيروهای سرکوبگر رژيم، کارگر

توليدی، تشکلهای کارگری و همچنين سازمانهای دانشجويی، زنان و مردم آزاديخواه را فرا می خواند که به هر 

  .ينداشکلی که می توانند از مبارزات و خواستهای حق طلبانه کارگران کارخانه نيشكر هفت تپه پيشتيبانی نم

  

  کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

  )٢٠٠٧ اکتبر ١(١٣٨٦ ماه مهر ٩

 


