
  !پيروز باد هفت تپهمبارز رزم كارگران 

نيـشکر هفـت تپـه جهـت        دولتـی   بيش از دو هفته اسـت کـه چنـد هـزار کـارگر کارخانـه                 

بــه اقــدامات مبــارزاتی دريافــت حقوقهــای پرداخــت نــشده خــود بــه اعتــراض برخاســته و 

دسـت بـه تجمـع      شـهر شـوش     بارها در مقابـل فرمانـداری       مختلف دست زده و از جمله       

بـاز هـم   " ! گرسنه ايم گرسنه ايم،کارگر هفت تپه ايم   "عليرغم اينکه کارگران فرياد می زنند       .  ده اند اعتراضی ز 

مسئولين دولتی به خواست آنها توجه نکرده و می کوشند با وعـده هـای دروغـين آنهـا را                    مسئولين کارخانه و    

ض بـاز فريب داده و با دستگيری و دادگاهی کردن فعالين کارگری آنهـا را از اعتـرا  

 

کـارگران کـه در جريـان    . دارنـد  

اعتصاب خود و تجمعات اعتراضی روز های اخير  قدرت اتحـاد و همبـستگی خـود را بـه عينـه ديـده انـد و بارهـا                        

 دسـت از اعتـراض بـر نداشـته و بـه  تجمـع                نه و فرماندار را تجربه کـرده انـد        وعده های دروغين مسئولين کارخا    

جـاده  آنها با  مسدود نمـودن       .  شهر شوش و خود شهر ادامه می دهند        اعتراضی خود در جاده های منتهی به      

های منتهی به شهر می کوشند فرياد دادخواهی خود را به گوش مـردم هـر چـه بيـشتری رسـانده و حمايـت                     

جالب است که در راهپيمائی روز های اخير بسوی بـازار شـهر تعـدادی از جوانـان و اهـالی      . آنها را جلب نمايند   

  . "معيشت و زندگی حق مسلم ماست"گران پيوسته و همراه با آنها شعار دادند که شهر به کار

عـدم دادگـاهی کـردن کـارگران معتـرض و      پرداخت سه ماه حقـوق معوقـه،  خواهان از جمله کارگران هفت تپه  

 و کـارگران    د که يد طوالئی در پرونده سـازی بـر عليـه فعـالين کـارگری               نبرکناری مدير حراست کارخانه می باش     

 وجود فعالين کارگری یعنـی کـارگران پيـشروئی کـه در جریـان مبـارزه نقـش فعـالی ایفـا                       .داشته است معترض  

  .   نموده و از اعتماد دیگر کارگران برخوردارند، چون خاری در چشم همه دشمنان کارگران می باشند

ود در حـال     به حداقل حقوق طبيعی خـ       مدتهاست که برای دستيابی    مبارز هفت تپه  کارگران  با توجه به این که      

اعتصابات آموخته اند که قدرتشان در اتحادشـان و اتحادشـان   مبارزه و در بستر همين ،اعتصاب و مبارزه هستند 

ل هم هست که کار به دستان جمهوری اسالمی می کوشند           يبه همين دل  . تنها ضامن موفقيتشان می باشد    

ی در صفوف آنها شکاف انداخته و مبارزه آنها را با شکـست مواجـه                دستگيری و دادگاهی کردن فعالين کارگر      اب

بـا درس گيـری از      و تأکيد بر همه خواست های آنان،      ضمن حمايت از مبارزه بر حق کارگران         بنابراين بايد    .سازند

پایان دادن به پرونده سـازیها و احـضار فعـالين کـارگری بـه دادگـاه                  " خواست   تجربه کارگران هفت تپه   

  .  را با صدای هر چه بلند تری فرياد زد"انقالب 

  

  !درود بر رزم دالورانه كارگران

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  !زنده باد كمونيسم!       پيروز باد انقالب
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