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 !هفت تپه متحدانه حمايت کنيمازمبارزات کارگران نيشکر

 
ششماه هشتاد و مهرهم دجه                                                                                     ی همکاریشورا   

 
  

داللی دولت و سرمايه داران، خصوصی سازی و واردات بی رويه شکر، شرکت نيشکر هفت  بدنبال سياست های

  .آستانه ورشکستگی قرار دارد در تپه

تپه نسبت به عدم پرداخت حقوق و حيله های کارفرما برای بحران  بيش از يک سال است کارگران نيشکر هفت

 راه پيمايی و اعتصابات متعددی، تجمع ،صوصی سازی مجتمع فوق دست به تحصنکشاندن و خ سازی ، به تعطيلی

  .زده اند

عدم بدنبال عدم انجام تعهدات و وعده های داده شده از طرف کارفرما و دولت و  کارگران طی هفته های اخير

در جدال و  به طوری که در کارخانه و شهر. حقوق های معوقه اعتراضات خودرا بشدت افزايش داده اند پرداخت

   .کشمکش مستمرهرروزه بسر می برند

و جانی کارگران را ناديده می  ، امنيت شغلیامنيت سرمايهدر حمايت از) دولتی(عوامل سرمايه داری

  هر روز  نهادهای دولتی بطور مستمر کارگران را مورد ضرب و شتم قراردادهامنيتی و نيروهای انتظامی ،.گيرند

  .بيشتری مبارزه می کنند و کارگران همچنان هر روز با قدرت و مقاومت.تعدادی را دستگير کرده زندانی می کنند

لتی يا استانی کارگران هفت تپه دست به تحصن يا اعتصاب زده اند مقامات دو  ماه گذشته هر باری که١۵در مدت 

  . استبا کارگران وعده وعيد های داده اند که هيچ کدام تا به امروز عملی نشده طی مذاکراتی

  !!!کارگری کارگران ، تشکل ها و فعالين 

  .تپه مورد ضرب و شتم قرار گرفته زندانی می شوند امروز کارگران نيشکر هفت 

می شود و تحت فشار ، ستم و فقر قرار می گيرند ، و فردا حقوقشان پرداخت ن امروز کارگران نيشکر هفت تپه که 

  . خواهد بودنوبت ما

و امروز  .مبارزه می کنند واز زندگيشان برای زنده ماندن هزينه می کنند امروز کارگران نيشکر هفت تپه جانانه

های همه   حمايتکارگران است که به هر شکل ممکن از هم سرنوشتان خود حمايت کنند، تا در بستر وظيفه تمامی

فردا طبقه کارگر قويتری  تا.جانبه ی جنبش کارگری مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه به نتيجه مطلوب برسد

  .شيماداشته ب

کارگران مبارز هفت تپه از کارگران ،آزاديخواهان و مردم می خواهيم  ما ضمن حمايت همه جانبه از

 .ويمهمسرنوشتان خود يک صدا و متحد ش در حمايت از
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  یکارگر شورای همکاری تشکل ها و فعالين

١۴/٧/١٣٨۶  

  

  "تشکلهای آزاد کارگری کميته پيگيری ايجاد" 

  " کارگرانانجمن فرهنگی ، حمايتی"

  "کارگری کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل"

  "کارگری اتحاد کميته های" 

  "جمعی از فعالين کارگری"

  " طلب دانشگاه های ايرانوبرابری گروهی از دانشجويان آزادی خواه"

"حیلصا کميته دفاع از محمود"  

 
 

 

 


