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 تپه به دادگاه فراخوانده شدندچھل کارگر مجتمع کشت و صنعت ھفت 
 
 
 
 
 
  

 امنيتی و قضائی رژيم جمھوری اس&می عليه کارگران مبارزه نيشکرھفت تپه ادامه دارد.  - اقدامات سرکوبگرانه دستگاه پليسی
  

عوقه خود که به سرکوب وحشيانه و بازداشت گروھی از تپه برای تحقق مطالبات مدر پی اعتراضات چند ھفته گذشته کارگران نيشکر ھفت
 کارگران انجاميد، دستگاه قضائی جمھوری اس&می، گروه ديگری از کارگران را به دادگاه فراخوانده است.

  
د. اين انتپه اع&م کرده است که  "چھل کارگر ديگر توسط شعبه اول دادياری دادگستری شوش احضار شدهسنديکای کارگران نيشکر ھفت
مرداد، ساعت ھشت صبح در دادگاه حضور يابند. اتھام اوليه محرک، ذکرشده است. طبق اط&عات رسيده،  ١۵کارگران بايستی روز يکشنبه، 

 شده و به دادگستری شوش ارسال گرديده است"اين اسامی توسط مديرعامل شرکت، سيامک افشار، و با ھمکاری حراست، تھيه
  

شده بودند، به قيد وثيقه آزاد شدند. اکنون اما چھل کارگر با اتھام محرک به دادگاه دادی از کارگران که بازداشتدر چند روز گذشته، تع
داری عليه کارگرانی است که برای تحقق مطالبات بر حق خود به مبارزه اند. تحريک، اتھام جعلی پاسداران نظم ستمگرانه سرمايهفراخواند شده

ھا کارگر در سراسر ايران ن کارگران به دادگاه و طرح اتھامات جعلی ، فقط  ترس و وحشت رژيم را از بيداری ميليوناند. فراخواندبرخاسته
 دھد. بازتاب می

  
به ھا در فقر و گرسنگی ھای آنھا به تعويق افتاده و خانوادهتوانند کارگرانی را که چندين ماه دستمزد و ديگر مطالبات آناين اتھامات، اما نمی

ناپذير داران و دشمن آشتیآموزد  که تمام دستگاه دولتی حاکم بر ايران، پاسدار منافع سرمايهھا میبرند، مرعوب سازد. بالعکس به آنسر می
ھرچه بيشتر متشکل بار موجود بايد مبارزه خود را تشديد کنند، آموزند که برای نجات قطعی از وضعيت فاجعهکارگران است. کارگران می

 شوند، در مقياس سرا سری متحد شوند و تمام نظم موجود را براندازند. 
  

روزه کارگران واحدھای توليدی و خدماتی مختلف عليه اين نظم ضد انسانی و ضد تپه تنھا نيستند. در سراسر ايران ھمهکارگران نيشکر ھفت
کن به ھم بپيوندند و بساط تمام شمار مبارزه کارگری در يک سيل بنيانين جويبارھای بیکارگری در حال نبردند. چندان طول نخواھد کشيد که ا

 نظم ستمگرانه موجود را جمع کنند.  
  

کند. و بار ديگر خواستار تحقق فوری سازمان فدائيان(اقليت) اقدامات سرکوبگرانه رژيم حاکم بر ايران را عليه کارگران شديداً محکوم می
 تپه است.ن مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفتمطالبات کارگرا

  
سازی، اتھامات امنيتی و قضائی عليه تپه و ھرگونه پروندهتپه، احضار کارگران ھفتصدا با سنديکای نيشکر ھفتسازمان فدائيان(اقليت) ھم

 کند و خواھان لغو کليه اين اتھامات است.ھا و عموم کارگران را در سراسر ايران، محکوم میآن
 
  
  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می   

  باد سوسياليسمزنده –باد آزادی زنده
  دارینابود باد نظام سرمايه

  سازمان فدائيان (اقليت)
 ١٣٩٦مردادماه  ١٤

  
  حکومت شورايی -آزادی -نان -کار

 


