درود بر کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه!
بیش از ده روز است که اعتصاب کارگران مبارز شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه برای رسیدن به بدیهی ترین مطالبات خود ادامه دارد؛ اما هنوز نه
کارفرما و نه مقامات دولتی گامی در جهت تحقق مطالبات کارگران معترض و به
جان آمده برنداشته اند .در ده روز گذشته کارگران اعتصابی با تجمع در مقابل دفتر
مدیریت شرکت ،خواهان پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده خود و تمدید
دفتر چه های بیمه که مستلزم پرداخت کارفرما به سازمان تامین اجتماعی می باشد و همچنین بازگشت به کار
تعدادی از همکاران اخراج شده خود شده اند .همزمان با تجمع کارگران در مقابل دفتر مدیریت شرکت ،تعداد
دیگری از کارگران این شرکت در مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به مطالبات
برحق خود می باشند .در جریان این اعتصاب بزرگ ،کارگران بارها اعالم کرده اند که اعتصاب با تصمیم جمعی و
به صورت شورایی سازماندهی شده است .همچنین کارگران هفت تپه در جریان این حرکت اعالم کردند که خلع
ید از بخش خصوصی در امر مالکیت شرکت ،به عنوان یکی از خواست های مشترک کارگران هفت تپه در کنار
سایر مطالبات ،بطور جدی پیگیری خواهد شد.
اعتصاب کارگران هفت تپه برای دستمزدهای پرداخت نشده در شرایطی ست که مالک اصلی این مجتمع
صنعتی ،امید اسد بیگی ،به جرم اخالل در اقتصاد کشور و فساد اقتصادی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی  ،در حال محاکمه شدن است .در این دادگاه با این که روشن شده که
نامبرده با تکیه بر مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،یک میلیارد و پانصد میلیون دالر ارز به قیمت
دولتی دریافت کرده و بخش بزرگی از آن را در بازار آزاد با قیمت باال فروخته است ،و با این که آشکار شده است
که اسد بیگی از قبل کار و رنج کارگران هفت تپه که به وی واگذار شده بود و دزدی های دیگر ،میلیارد ها تومان
سرمایه دارد ،اما مسئولین دولتی هیچ اقدامی در جهت پرداخت حقوق های معوقه کارگران این شرکت نمی
کنند .چرا که در واقع خانه از پای بست ویران است و همه مسئولین همچون اسد بیگی دزد و فاسد می باشند
و در هر به اصطالح محاکمه ای از این قبیل ،دار و دسته ای از مقامات حاکم پشت فرد مورد محاکمه قرار دارند.
بی جهت نیست که امید اسد بیگی در دادگاه اعالم کرد که استاندار خوزستان ،شریعتی "مردی شریف و
پیگیری است .بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده است" .از قرار  ،این حمایت همچنان هم ادامه
دارد چون در دادگاه مزبور روشن شد که اسد بیگی حداقل  022هزار دالر به حساب همسر استاندار خوزستان
واریز نموده است .مبلغی که به جای رشوه دادن  ،می شد با آن بخشی از حقوق معوقۀ کارگران و خانواده های
گرسنه آن ها را پرداخت نمود.
تداوم ده روزه اعتصاب کارگران هفت تپه پس از این که مبارزات پیگیرانه آن ها در چند سال گذشته در سراسر
ایران انعکاس یافت ،خبر از ابعاد فشاری می دهد که در شرایط فقر و گرانی و بیکاری کم سابقه بر شانه های
کارگران رنجدیده این کارخانه وارد می شود و به دلیل این که معضالت آن ها "درد مشترک" همه کارگران ایران
است ،اعتصاب آن ها بار دیگر می رود تا همبستگی کارگران آگاه و مبارز را در سراسر کشور کسب نماید.
چریکهای فدایی خلق ایران ضمن اعالم همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه  ،بار دیگر بر این واقعیت تاکید
می کنند که پرداخت به موقع دستمزدهای پذیرفته شده ،تامین بیمه های کارگری و سایر مطالبات بدیهی و بر
حق کارگران  ،همچون محاکمه واقعی دزدانی نظیر اسد بیگی و حامیانش در دستگاه دولتی ،وابسته به
سرنگونی رژیم سرکوبگر و دزد پرور جمهوری اسالمی ست .امری که تنها در بستر انقالبی به رهبری طبقه
کارگر امکان پذیر می باشد.
زنده باد رزم کارگران ستمدیده و دالور هفت تپه!
هر چه پر خروشتر باد مبارزات بر حق کارگران علیه رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی!
جمهوری اسالمی ،دشمن زحمتکشان ،نوکر غارتگران نابود باید گردد!
چریکهای فدایی خلق ایران
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