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شادی يک خبر و هفت تپهکارگران  اطالعيه هيات بازگشايی سنديکای   

  وهفتهشتاد خرداد دوم                                                                            یخسروشاه دالهي -يی بازگشااتيه
                                                                               

 اطالعيه هيات بازگشايی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
ما جمعی از کارگران طرح نيشکر هفت تپه بعد از سالها اعتراض برای پيگيری مطالبات خود تصميم به بازگشايی 

  سنديکای کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه گرفته ايم

  .نفی خود را از طريق اين سنديکا پيگيری نمايندما از تمامی کارگران اين شرکت دعوت ميکنيم که مطالبات ص

  .انتظار کمک و همياری داريمجهان نيزکارگران ايران وای جهانی همچنين فعالين کارگری ونهادهکليه سازمانها وما از

  هيات بازگشايی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
 ١٣٨٧ارديبهشت 

  کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه اطالعيه هيات بازگشايی سنديکای
 پنج نفر از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به دادگاه می روند تا به جرم پيگيری ١٣٨٧ ارديبهشت ٣١امروز 

ما هيات بازگشايی سنديکای شرکت نيشکر هفت .  می شوندخواست های صنفی و گرفتن دستمزد های معوقه محاکمه

ما اعتراض و پيگيری مطالبات صنفی کارگران را حق  .تپه خواهان رفع هرگونه پيگرد قضايی در مورد آنان هستيم

  .شده اعالم می داريمکارگران دستگير حمايت خود را ازما .مسلم و انسانی خودمان می دانيم

  هيات بازگشايی سنديکای

  شادی يک خبر
علی رغم سرکوب ممتد نيروهای رژيم با قدرت و اعتراضات و اعتصابات کارگران نيشکر هفت تپه طی سال گذشته 

  .هرچه بيشتر به پيش رفت شکوه استقامت بسيار و با 

ز  طی اين مدت و پرداخت بهاء سنگين در اين مورد ا هفت تپه  کارگران و اتحاد و يکپارچگیايستادگیو مقاومت 

  .خصلت اصلی اين حرکت بود

 بزرگ کارگری نور اميدی  احياء سنديکای کارگران اين مجتمعاما دستاورد با شکوه و ارزشمند اين حرکت و اعالم

سنديکای "ن آوردن کارگران ساير مراکز کارگری هموار نمود و ای توان با اتکاء بر آن راه را برای به ميداست که م

  .را از واحد بودن نجات داد" واحد

 و کارگران اين مجنمع بزرگ و نيز به طبقه فعالينبه  ر تپه را به سهم خود اعالم  احياء سنديکای کارگران نيشک

  . تبريک گفته و در اين پيکار نابرابر برايشان آروزی موفقيت کامل دارمکارگر ايران 

هادهای سرمايه در  نه بزودی شاهد شکفتن تشکالت مستقل کارگری ازاميد است با درس آموزی از اين اقدام ُپر شکو

  .حرکت کنيم ايجاد تشکل سراسری کارگران ايران و به سمتساير مراکز کاری باشيم 

  بيست دوم ماه مه دوهزار و هشت -دبير سابق سنديکای کارگران پااليشگاه تهران  -يداله خسروشاهی


