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یريگي پتهي کمهيانيب  

ديوندي هفت تپه بپشکري از کارگران نتي حماني کمپبه   
خرداد هشتاد وهفتتم شه                                                                                                    یريگي پتهيکم  

                                      
 بيانيه کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

 به کمپين حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه بپيونديد
 

 کارگران، زحمتکشان، ملت غيور ايران 
 

هر چه استثمار  به دنبال استراتژی جهانی سازی وراستای اجرای سياست های سرمايه جهانی وداری ايران درسرمايه 

 مرزهای  کنار خصوصی سازی و تسهيل صدور سرمايه و ارز و ديگر سياست های نوليبرالی،بيشتر طبقه کارگر، در

گسترده  نتيجه ی چنين اقدامی تعطيلی. مصرفی را آزاد نموده استقالم اواردات بسياری ازگمرکی را کمرنگ نموده و 

و گرسنگی و ران اين صنايع و رشد فقرنتيجه بيکاری و اخراجِ  جمعیِ  کارگو دری بسياری از خطوط توليدات داخلی 

ماشين آالت و اقدامات کارخانه ها وها و سرمايه داران با فروش زمينزمانيکهاينک، در. نزولی دستمزدها بوده استسير

زير  با دستمزدهایاست برای بقاايران مجبوری باشند، طبقه کارگردالل صفتانه مشغول انباشت کالن ثروت های ملی م

 و امکانات رفاهی کار مبناِی قراردادهای موقت و سفيد امضاء و محروميت از کليه ی حقوق قانونیبربسازد، وفقرخط 

و زندان  زور،تشکل های مستقل کارگری با شالقيا کوشش برای سازمانيابی دراقدام اعتراضی وصورت هردر کند، و

 روند روزمره بصورت  جنبش کارگری ايران  ست های قهرآميزی   با اين حال، حتی با اعمال چنين سيا.گردد روبرو

کارگری در اقصا  شدن مبارزات چه گسترده تر هرتوان دررا مياثبات اين مدعا .  دهداعتاليی و تکامل خود را ادامه مي

واحد نقاط کشور و روند تکاملی سطوح خواسته ها و مطالبات کارگران ار آغاز اعتراضات سنديکای کارگران شرکت 

نساجی و صنايع  کارگران  صدرا، فرش البرز، مبارزات   و حومه تا مبارزات کارگران کشتيرانی  تهراناتوبوسرانی 

اعتصابات کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، ، و امروز دراعتراض ديگرو صدها اعتصاب وايرمعادن، کيان ت

.که بيانگر اوج مبارزات کارگری است، مشاهده نمود  

هشت ماه .  وز بيست و سومين روز از دور جديد مبارزات هشت ماهه ِی کارگران هفت تپه را پشت سر گذاشته ايمامر

ه های شرکت کشت و ، احياء سنديکای مستقل، جلوگيری از تعطيلی پروژد پرداخت حقوق معوقه خوکارگراناست که 

 سرمايه داری اما. ت اين مجتمع را طلب کرده اندماشين آالهای کشاورزی، کارخانه ها وفروش زمينصنعت هفت تپه و

هشت ماه است . داده است راکارگراناسلحه پاسخ  بند و، شالق،چنين خواسته های تنها با زورابربرايران با مقاومت در

 هشت ماه . جوان، از حصول درآمدی مستمر، هر چند قليل نيز محروم بوده اندوانواده های ايشان، زن و بچه، پيرکه خ

کارگرانی . و کيف و کفش و  کتاب و قلم و دفتر نداشته اند کودکانشان، پوشاک .  است که بيماران شان درمان نديده اند

در پاسخ به چنين .  خويش می يابند ره ايرانيان را شيرين می کردند، اکنون تنها تلخی زندگی را به کام که تا ديرور سف
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 خواهانکرده ورا بلندترصدای اعتراض خود ،کارگران عليرغم دشواری های تحميل شده برشرايط رقت باری است که

جديد دور آنها در . آورده اند  بوجود  ايشان رای ب اوضاعی  چنين  عامليت سرمايه که دربرکناری مسئوالنی گشته اند   

. برکناری مسئوالن حراست مجتمع، هيئت مديره ی شرکت و فرماندار شهر گشته اندمبارزات خود خواست    

 کارگران، همدردان و همياران
 بيانگر گران وتمامی کار  آنان نبوده و خواستهفت تپه مختص بهو زندگی کارگران نيشکرهمه می دانيم که شرايط کار

دستجمعی، دستمزدهای زير با اخراج های   باشند  ايران در هر صنفی که شاغل بوده، ياکارگران.  درد مشترک ماست

  مبارزه ی .روبرو هستندگسترده  تعطيلی کارخانه ها و فقرحداقل قانونی، قراردادهای سفيد امضاء و موقت وخط فقر و

.باشد  ماِی همه ی مبارزه دي کارگران هفت تپه بایقاطعانه   

 
 کارگران ، مردم آزاد يخواه

 آغاز کمپين حمايت و همبستگی با کارگران کشت و صنعت هفت بدينوسيله کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

ی و  د ما جلب حمايت هایکارگران ،  شرايط وخيم  ازوان خود را در جهت اطالع رسانیتپه را اعالم نموده و تمام ت

تمامی کارگران، واز. برد به کار خواهدبی  اعتصايت و همبستگی با کارگران معنوی مردم ايران و  جهان برای حما

 تا در جهت ايجاد همبستگی طبقاتی در ، می خواهد، و زحمتکشانجنبش های اجتماعی، حاميان کارگرانآزاديخواهان ،

 جلب حمايت های مالی برای کمک به پيشبرد بين المللی و اعمال فشارهای سياسی داخلی و  مقابله با،ايران و جهان

م حمايت معنوی اقدام به حمايت های ضمن اعال،پيوسته به ما کارگران اعتصابیمبارزاتی  شرايط  مبارزات و تسهيل   

.عملی و مالی نمايند    

گونه پيشنهاد همکاری و کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در جهت پيشبرد اهداف ياد شده آماده پذيرش هر 

. استکاقدام مشتر  
 

تشکل مستقل، حق مسلم ماستو اعتصاب   
 

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

١٣٨٧هفتم خرداد ماه   
 

: کنيد تماس حاصلابرای دريافت اطالعات بيشتر و امر اطالع رسانی ب  

٠٩١٢٥٦٧٢٠٥٨                             :       با شماره ِی) سخنگوی کميته پيگيری(خانم دارابی . ١  

٠٩٣٥٨٢٦٥٧٠٠ :                                     با شماره ی) سخنگوی کمپين(آقای محمد اشرفی . ٢  

٠٩٣٢٩٢٥٢٢٧٥      :                                    با شماره ِی) سخنگوی کمپين(آقای آيت نيافر . ٣  

٠٩٣٥٤٥١٥٩٨٩ :         با شماره ِی)  زبان انگليسی-سخنگوِی بين المللی (د آقای بينا داراب زن. ٤  

 


