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!به تداوم رزم پرشکوه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه ياری رسانيم  
 

ششماه هشتاد و مهردهم چهار                                                                                          راه کارگر    
                                                                                                                

ارگران شرکت نيشکر هفت تپه که به منظور مهر نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسالمی به ک١٢پنجشنبه روز

وحشيانه ای با باطوم حمله انداری شهر شوش را داشتند به طرزفرمبرابرری مطالبات صنفی خود قصد تجمع درپيگي

کارگران اين واحد بزرگ صنعتی که حدود . کردند و کارگران را مجروح و مصدوم و تعدادی را نيز دستگير کردند

ات را با اعالم  مهر در ادامه حرکات اعتراضی قبلی خود دور تازه ای از مبارز٧از روز شنبه  هزار نفر هستند ۵

يکسو با دادن وعده پرداخت دولت ازاما مسؤلين اين شرکت و.دکرده انبرابرفرمانداری شوش آغازاقدام به تحصن در

شروع سرکوب و و از سوی ديگر با کردند   يک ماه حقوق معوقه کارگران بزعم خود قصد فريب کارگران را  تنها

.متوسل شدندگران برای عقب راندن آنان به زورتحصن کارخشونت در ششمين روز  

وسنديکاهای کارگری جهان و سازمانهای حقوق مهر خود خطاب به سازمان جهانی کار ١١نامه مورخه کارگران در

ميشود خواست  های کالن نظام جمهوری اسالمی مربوط  بشری با آگاهی کامل به ريشه مشکالت خود که به سياست

 و بويژه حق تشکل مستقل   نهادهای بين المللی از خواست های خود های خود را فرموله کرده و خواهان حمايت اين

 نيز فعالين کارگری در مصاحبه با   به کارگران  از يورش وحشيانه مزدوران رژيم اسالمیپس. کارگران شده بودند

 مهر با تحصن در محل شرکت مبارزه را ١٤برخی راديوها ی مستقر در خارج کشور اعالم کردند که از روز شنبه 

.ادامه خواهند داد و فعالين خارج کشور را نيز به حمايت از مبارزات خود فرا خواندند  

هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه که ظرف دو سال گذشته به طور مستمر برای مطالبات خود مبارزه کرده اند  ۵

 که   همبستگی ميزان باالی. يکی از سنگرهای مهم جنبش کارگری هستند که درد مشترک کارگران را فرياد ميکنند

س گسترده مبارزات آنان ه از رسانه ها برای انعکااستفادمهارت آنان در داده اند وواحدهای مختلف اين شرکت بروز

له اول ضرورت حمايت وهدر دوره اخير است ؛ در... لمان ومبارزات معمبارزان کارگران شرکت واحد وکه يادآور

از کارگران اعالم حمايت کارگران ايران خودرو. اجتماعی را بيان ميکند  جنبش های ديگر کارگری وهای ديگربخش

در خارح . هفت تپه حرکت فرخنده ای است که اميد است آغازگر سلسله ای از حمايتهای مشابه و فعالتر باشدنيشکر 

کشور نيز فعالين سوسياليست بايد در انعکاس گسترده اخباراين مبارزات و جلب حمايت نهادهای کارگری بين المللی 

.النه تالش کنندو نيروهای مترقی از مطالبات کارگران شرکت نيشکرهفت تپه؛ فعا  

با اميد به تداوم مبارزات کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و حمايت گسترده از داخل و خارج برای دفاع از مطالبات 

.به حق کارگران و وادار ساختن رژيم برای آزادی کليه کارگران زندانی  
  

)راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
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