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کنيم را محکوم می تپه ھفتاخراج کارگران   
 

 

 

 

 

 

  

عليه کارگران اين مجتمع که به  تپه ھفت نيشکر ھای  يک ماه اخير دولت و کارفرمای  مجتمع کشت و صنعت در ادامه سرکوبگری
  .است آغازشدهھای رژيم انجاميد، موج جديدی از اخراج کارگران  در بيدادگاه تن از کارگران ٦٠برای  سازی پروندهدستگيری و 

  

 به رسيدگی جای به گذشته روز ده طول در شرکت مديريت " ای خبر داد که  ، با صدور اط8عيهتپه ھفتسنديکای کارگران نيشکر 

 اکثراً  که آنان از نفر ٩  اخراج به دست گذشته روزھای طی و گذاشته دستور در را کارگران سازی اخراج آنان، ھای خواست

 که ھستند کسانی ازجمله اخراجی کارگران اين از نفر ٢. است زده باشند می کار سابقه سال ھشت دارای و  کشاورزی بخش شاغلين

 ".بودند بازداشت تحت ،کارگران اعتصاب مقطع در روز ٣ مدت

  

جباری برای کارخانه را تبديل به اردوگاه کار ااقدامات سرکوبگرانه و استبدادی کارفرمای چسب ھل که اين اط8عيه با اشاره به 
 و راد احسانی شاپور، ازجملهحکم ارتجاعی و ضد انسانی ش8ق عليه کارگران معترض  محکوم کردنکارگران کرده است و 

 سرکوب سياست نتيجه و تداوم اين اقدامات ارتجاعی را، از رھبران سنديکای شرکت واحد،  شھابی رضا مجدد کردن زندانی

 .داند می ايران سراسر در کارگران صنفی مطالبات

  

 دار سرمايهبرای تحقق مطالباتشان به طبقه  تپه ھفتمبارزات روزمره کارگران در سراسر ايران و مبارزات پيگير کارگران نيشکر 

اخراج و ، نشان داده است که با اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه عليه کارگران، بازداشت، ش8ق، زندان ھا آندولت پاسدار منافع و 
پاسخ  بينند میکارگرانی که در عمل . گيرد، مھار کنند به خود می تری وسيعدامنه  ھرروزموج مبارزات کارگری را که  انندتو نمی

راه   شوند که يگانه دھند، به اين حقيقت بيشتر واقف می زندان و اخراج میش8ق، ، ھای پليسی ،سرکوببازوررا  برحقشانمطالبات 
متشکل ، تحميل کرده ھا آنبه  داری حاکم بر ايران رژيم استبدادی سرمايهکه  حقوقی بیاز شر فقر، گرسنگی، بيکاری و  نجاتشان

 .شدن برای سرنگونی اين نظم ارتجاعی است

  

 و به مبارزه حمايت کنند تپه ھفتھای رفقای خود در نيشکر  مبارزات و خواستاز وظيفه عموم کارگران سراسر ايران است که 

   .ياری رسانند ھا آن

  

در اخراج گروھی از کارگران، خواستار بازگشت  تپه ھفتضمن محکوم کردن اقدام اخير کارفرمای نيشکر ) اقليت(سازمان فدائيان
 .برای فعالين کارگری، توقف احکام ارتجاعی عليه کارگران است سازی پرونده و ھا توقف اخراجکارگران اخراجی ، 

  

 

شورايی حکومت باد برقرار – اس.می ھوریجم رژيم باد سرنگون  

سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده  

داری سرمايه نظام باد نابود  

)اقليت( فدائيان سازمان  

١٣٩٦ مردادماه ٢٩  

 

شورايی حکومت -آزادی - نان -کار  
 


