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 ھا و مبارزات کارگران  از خواست       

 !نيشکر ھفت تپه و ساير کارگران حمايت کنيم

 
 
 
 
 
 
  

ھای صنعتی و کشاورزی مشغول کارند، در ادامه  تپه که در بخش کارگر مجتمع نيشکر ھفت ٣٠٠٠بھمن،  ١١روز دوشنبه 
افتاده، بيمه بيکاری و پاداش و  عقبتپه خواستار پرداخت دستمزدھای  کارگران نيشکر ھفت. اعتراضات خود دست به اعتصاب زدند

ھا ھمواره با  آن. چنين خواستار تغيير تعدادی از مديران کارخانه ھستند کارگران ھم. ھستند ٩۵و  ٩۴ھای  وری سال بھره
  .ده انشدن اين مجتمع مخالف بوده و به آن اعتراض داشت خصوصی

اند، در روزھای اخير در  بات خود را از کارفرما نگرفتهتپه نيز که ھنوز مطال کارگر بازنشسته مجتمع نيشکر ھفت ٢۵٠
  .اند اعتراضات کارگران مشارکت داشته

اغلب . زنند ی خود دست به اعتصاب می افتاده تپه نيستند که برای دريافت دستمزد و ديگر حقوق عقب اين تنھا کارگران نيشکر ھفت
ھم اکنون . اعتراض و اعتصاب کارگران در اقصا نقاط کشور ھستيمکارگران ايران با اين مشکل روبرو بوده و ھر روزه شاھد 

ھيچ کشوری . گذرد ماه دستمزد می ۵کارگر کارخانه سيمان مسجد سليمان در اعتراض به عدم پرداخت  ۴٨٠روز از اعتصاب  ٢۴
اشند، دستمزدھايی که ھر بار افتاده دست به گريبان ب در جھان وجود ندارد که کارگران در چنين ابعادی با معضل دستمزدھای عقب

  . افتد شان به تعويق می ھايی پوچ و بيھوده پرداخت با بھانه
ھا و ديگر موسسات مالی، سود ک]نی به  ی کارگران، در بانک افتاده گذاری دستمزدھای عقب داران با سرمايه اما در حقيقت، سرمايه

ھا، بايد روزانه  کنند که کارگران آن ده و در آسايش و رفاه کامل زندگی میکار در حالی بر سود خود افزو ھا با اين آن. زنند جيب می
  .به جنگ با فقر و نداری بپردازند

در حالی که بيش از ده ميليون بيکار در کشور . گيرند ھا را به گروگان می چنين با تعويق دستمزد کارگران، آن داران ھم سرمايه
ھا در حالی که چندين ماه  آن. شوند کار، مجبور به تحمل بسياری از شرايط کارفرما می وجود دارد، کارگران از ترس از دست دادن

، به شرايط غير انسانی که به طبقه کارگر  افتاده دستمزد خود را از کارفرمايان طلبکار ھستند، به اميد دريافت دستمزدھای عقب
يگر مراکز کار، اخباری از افزايش فشار کاری بر کارگران توسط ھا و د اکنون از اغلب کارخانه ھم. دھند ايران تحميل شده تن می

  .استافزايش حال شود که يکی از نتايج آن بروز حوادث ناشی از کار است که ھر ساله در  داران منتشر می سرمايه
ھا با سرکوب خشن و  آنداران و دولت حامی  باری که سرمايه تواند خود را از زير بار فقر و شرايط خفت ی کارگر ايران نمی طبقه

که با اتحاد سراسری خود و به عنوان  اند، رھا گرداند؛ مگر آن ترين حقوق کارگران از جمله حق تشکل، بوجود آورده نقض بديھی
  .داری روی آورد يک طبقه به نبردی قطعی برای برانداختن نظام سرمايه
  . اھميتی تام دارد ی کارگر از ھمين رو ايجاد تشکل کارگری به منظور اتحاد طبقه

. نشينی وادارند، مجبور به اتحاد ھستند داران و دولت را به عقب کارگران حتا اگر بخواھند در چارچوب نظم موجود نيز سرمايه
ی صنعتی يا يک  برای اين امر اما اتحاد کارگران بايد از سطح يک کارخانه فراتر رفته و حداقل بخش مھمی از کارگران يک رشته

داران را مجبور به پذيرش  توانند سرمايه گاه می ھای يک رشته متحد شوند، آن وقتی کارگران کارخانه. ا دربرگيردمنطقه ر
  .ھای خود کنند خواست

افتاده، کارگران  ھا و مبارزات کارگران ايران برای پرداخت کامل دستمزدھای عقب ضمن دفاع از خواست) اقليت(سازمان فدائيان 
  .خواند فرا می  اد تشکلرا به اتحاد و ايج
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