
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  !!!ردي گی هفت تپه انتقام  مشکري نی کارگرني از فعالی دارهينظام سرما

 
١٣٨٧ اسفند ٢٠  سه شنبه                                                                              ک کمی برای هماهنگۀتيکم  

 
  

  :خواهيآارگران و مردم آزاد
چرا  که . شكر هفت تپه متمرآز آرده استيا در ن سرآوب خود ریروي است آه نیران، مدتي ایه دارينظام سرما

ندگان ي پر شور، با انتخاب نمایش در انتخاباتي پی خود، مدتی وقفه ی مبارزات بیآارگران هفت تپه در ادامه 

 ی خود و با مطالباتیآارگران هفت تپه با مبارزات خردمندانه . جاد آردنديش را اي مستقل خویكاي خود، سندیواقع

. ش برخوردار استي در روند رشد خويیل بااليران از چه پتانسي ایكال نشان دادند آه جنبش آارگرياد و ریواقع

آارگران هفت . ر استي است و آم نظیران ستودني ایخ مبارزات جنبش آارگريمبارزات آارگران هفت تپه در تار

گر، ي دیاز سو. دندي به چالش آشال و آوپالشي ی را با همه یه داري خود، سرماید بر خواسته هايتپه با تأآ

.  جنوب داشته استی در منطقه یدي تولیگر واحدهاي در ارتقاء مبارزات ديیر بسزاين آارگران تأثيمبارزات ا

 مستقل یكايل سنديآارگران پس از تشك. ن دست نام بردي توان از ای اهواز را می آارگران لوله سازی هايیمايراهپ

ن آارخانه و ي مكرر مسئولیش، ترفندهايبرداشتند، آنان با دفاع جانانه از تشكل خو یار محكمي بسیخود، گام ها

 توان اضافه ی آارگران هفت تپه را میكاي سندیت هاين موارد موفقي ایبه همه .  آردندی را خنثیتي امنینهادها

تومان شد  هزار٧٠ مبلغ  آارآنان بهیه ي آلش حقوقي آارگران موجب افزای خواسته هایريگيكا در پين سنديآرد، ا

  .خود قرار داد را دردستور آاری نفر ازآارگران قرارداد٢٠٠ش از ي بی استخدام رسمزيو ن

 به یخ مبارزات آارگريتار را دریژه ا يگاه ويند مبارزات آارگران هفت تپه، جاي گوین موارد، به ما مي ایتمام

ن يتاب تحمل اگريآمده و د به سریه داري صبر نظام سرماآاسۀن روست آه امروزيهمخود اختصاص داده است و از

   . باشدیدي تولیآارخانه ها و واحدهاگرين تحرآات به دي ای تواند شاهد تسرینمگريمبارزات درخشان را ندارد و د

  !! فعالين و تشکل های مستقل کارگریهمۀ
 اسفند مأموران امنيتی با ١٨روز يکشنبه  نفر از اعضای هيئت مديره ی اين سنديکا، در صبح ٧پس از آزادی 

بياييم در همبستگی طبقاتی به هم . يورش به منزل علی نجاتی، رئيس هيئت مديره ی اين سنديکا را دستگير کردند

زنجيران مان در نيشکر هفت تپه، دست در دست هم متحدانه و به هر طريق ممکن  و مؤثر خواهان پايان دادن به 

گری و ديگر جنبش های اجتماعی توسط نظام انسان ستيز سرمايه داری ايران و آزادی علی ارعاب و فعالين کار

   .نجاتی، اين کارگر ُپر شور و شجاع و ديگر کارگران زندانی شويم

   هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت
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