
  

 هفت تپه شرکت نيشکرپيام تبريک به کارگران
  مناسبت تشکيل سنديکای کارگریهب

 
 
  

  :نيشکر هفت تپه  کارگریرفقا
  

  کشور، روز چهارشنبه  ازما فعالين متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج
 مسرت خاطر، رگران هفت تپه با از طريق اعالميه هئيت مؤسس سنديکای کا1387 آبانيکم 
 .  را دريافت داشتيمنيشکر هفت تپه  شرکت کارگران بخش انتخابات هئيت مديره سنديکایشادی خبر

  
 پيشروی جنبش عامل کارگران يکی از اصلی ترين درخواست و  خودايجاد تشکل کارگری با نيروی

حد با ايجاد کارگران شرکت وا. حق طلبانه و برابری طلبانه طبقه کارگر در ايران بوده و هست
 و اکنون شما کارگران مبارز  تئوری بعمل تبديل نمودند وزمدن تشکل را اآسنديکای خود، بوجود 

 ،تان و ثابت قدمی، با وجود تمام ناماليمات موجودهفت تپهنيشکرکشت و صنعت  خستگی ناپذير
تر  وسيعیحدرسط بدون اجازه کارفرما و دولت را  متکی بر نيروی کارگران ولساختن عملی تشک

 که تشکل شما در راه رسيدن کنيم و اميدواريمما قويا از اين خواست شما پشتيبانی می .کنيدمطرح می
  . باشدپرباربه حقوق اساسی تان بعنوان يک وسيله مؤثر و 

  
 و همچنان گوئيمکل طبقه کارگر ايران تبريک می تان وهایما اين موفقيت بزرگ را به شما وخانوا ده

اهيم وخ سعی بيشتر از پيش ذشته برای پشتيبانی از مبارزات کارگری در ايران کوشا بوده ومثل گ
 برسانيم و کمک و مانهایایطبقه  به گوش ديگر هم راناکرد که صدای حق طلبانه طبقه کارگر اير

يران،  ا جمهوری اسالمی و کارفرمايانبرعليه رژيم سرمايه برای شما جلب نموده و  راپشتيبانی آنها
اجازه بدهيدکه بار ديگر خوشحالی خودمان را از اين موفقيت اعالم . مساعدت نمائيم شما را ياری و

  . نمائيم
 

  پرتون باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
2008  نوامبر3  

 
 

 
 

:اسامی نهادها  

  com.kargar_labour@yahoo  - استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-

      com.@hotmail1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-

  fr.sstiran@yahoo -  فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-

  _de.@yahoo2007kanoonhf فرانکفورت و حومه – رگران ايران کانون همبستگی با کا-



  de.hannover@yahoo.kanon هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

   se.isask@comhem  - سوئد ايران و کميته همبستگی کارگران -

 com.kanounhambastegi@gmail - گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

    uk.co.ankjch@yahoo  -  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-

  de.kaumares@web  شورای هماهنگی کارگران فرانکفورت  -

  

 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


