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  ايي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپهتجربه بازگش
  جهت انتقال تجربه نسيم  148شماره ويژه 

 
با توجه به اينكه ايجاد و برپايي تشكل هاي كارگري مستقل از 
دولت اكنون مدتهاست به يكي از مهمترين اولويت هاي فعاليت 
پيشروان كارگري تيديل شده است ، بررسي ايجاد سنديكاي 

هفت تپه مي تواند گامي باشد در جهت كارگران شركت نيشكر 
ياري رساندن به فعالين و پيشروان كارگري در امر ايجاد تشكل 

  . هاي كارگري در كارخانه ها و مراكز توليدي
نيشكر هفت تپه يك مجتمع صنعتي است كه در شوش، واقع در  

اين مجتمع دو بخش عمده دارد كه يكي . استان خوزستان، قرار دارد
ش كاشت ، داشت و برداشت نيشكر است كه معموال آنرا از آنها بخ

بخش ديگر عبارت از بخش توليدي است . بخش كشاورزي ميخوانند
. كه نيشكر حاصل شده در بخش كشاورزي را به شكر تبديل ميكند

 هزار كارگر داشت و كارفرما بتدريج 7 حدود 1384مجتمع در سال 
 كارگر 4000حال حاضر مجتمع در .  هزار نفر آنها را اخراج كرد3

 سال از تاسيسش 50مجتمع نيشكر هفت تپه كه بيش از . دارد
اين . گذشته يكي از بزرگترين واحدهاي توليد شكر در ايران است

 اين وزارتخانه در سال  .مجتمع توسط وزارت صنايع اداره ميشود
معلوم .  قصد خود مبني برخصوصي كردن مجتمع را علني كرد1386

راج تدريجي كارگران در واقع آماده كردن مجتمع براي گرديد كه اخ
  . است واگذاري به بخش خصوصي بوده

 به بخش 1389ي دولت نيشكر هفت تپه بايد در سال  طبق برنامه 
طبق اطالعات موجود داوطلبين خريد مجتمع . خصوصي منتقل گردد

آنها قصد دارند بخشي از .  كارگر ديگر هستند2000خواستار اخراج 
 و مخصوصا زمينهاي وسيع آنرا  داشته و بقيه تمع را فعال نگهمج

اند واردات   را با آن روبرو كرده يكي از مشكالتي كه كارخانه. بفروشند
وسيع شكر توسط مافيائي است كه گفته مي شود آيت اهللا مصباح 

اين امر سبب شده تا شكر توليدي . يزدي در راس آن قرار دارد
چنان عميق  رسوائي اين عمل . فروش نرسدكارخانه به تمامي به 

ي تلويزيوني خود با احمدي نژاد از  است كه محسن رضائي در مناظره
 به دست  در واقع همين امر بهانه. آن بر عليه دولت نهم استفاده كرد

 . كارفرما و مديران داده تا حقوق كارگران را مستمرا به تعويق بياندازند
 

 چيني  چيني عليه كارگران و زمينه ههمه چيز حكايت از يك توطئ
ها   در مقابل توطئه كارگران هفت تپه نيز. براي اخراج بيشتر دارد

  .اند ساكت ننشسته و به مقابله با آن برخاسته
 عليه كارگران ريخته شد  همانطور كه گفته شد يك طرح پر از توطئه

جتمع به  را براي واگذاري م زمينه تا با اخراج هر چه بيشتر كارگران
براي . افراد وابسته به سپاه و حكومت و كال رانت خواران آماده كنند

كارفرما قصد . اينكار از به تعويق انداختن دستمزدها شروع كردند
داشت با اينكار محيط كار را نا امن و ناخوشايند و كارگران را خسته و 

رگران به اما كا. ي اخراج آنها را فراهم سازد نوميد كند و كم كم زمينه
جاي چشم دوختن به باال به اتكا به نيروي جمعي خود و با اعتصاب و 

هاي كارفرما جواب  جلب همبستگي ساير كارگران مبارز به توطئه
  . آغاز گرديد1384اين مبارزه بطور آشكارتر از سال . دادند

ي اين مبارزات  در پروسه. حدود يكسال از مبارزات پيگيرانه گذشت
 به اين نتيجه رسيدند كه بايد سنديكاي خود را كارگران پيشرو

ي  براي تهيه مقدمات اينكار ضروري بود كه توده.  كنند بازگشائي
اقناع كارگران طولي . كارگران نيز همچون فعالين به اين نتيجه برسند

كارگران در مبارزات يكساله عليه كارفرما، . دليلش روشن بود. نكشيد
 و قضائي كمبود تشكيالت طبقاتي خود را نيروهاي اطالعاتي، انتظامي

احساس كرده بودند، و به تجربه دريافته بودند كه هر گام پيشروي در 
ي مهمي وجود  اما در اينجا نكته. گرو ايجاد تشكل كارگري است

آيا بايد سنديكا را بازگشائي كرد و آنرا عمال به مقامات . داشت
بدست آورد و سپس تحميل نمود؟ و يا اينكه ابتدا مجوز رسمي 

 در اين مورد بايد دقت .به بازگشائي سنديكا رسميت بخشيد؟
ميشد تا كارگران و فعاليني كه بازگشائي سنديكا از طريق كسب مجوز 

به . را ممكن ميشمردند خود عمال دريابند كه اين كار غير ممكن است
عبارت ديگر فعاليني كه ميدانستند كه مراجع دولتي مجوزي صادر 

هند كرد ميبايست صبورانه و در عمل نشان ميدادند كه حق با نخوا
 "آب در هاون كوبيدن"آنهاست و نشستن به اتنظار لطف مقامات 

. با اين چشم انداز مراجعه به مسئولين و رايزني با آنها شروع شد. است
ي خود را تشكيل دهند و  ي كارگران اين بود كه كنگره خواست اوليه

يم كارگران ، اعضاي هيئت مديره را انتخاب از طريق دخالت مستق
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. اين خواست فورا با مخالفت مديران و مسئولين روبرو گرديد. نمايند
ي خود مامورين اطالعاتي علنا  پس از پاي فشاري كارگران بر خواسته

آنها از طريق احضار فعالين و تهديد آنها تالش كردند . به ميدان آمدند
براي نمونه به خبري از سايت سنديكاي . رندآنها را به عقب نشيني وادا

  :در همين رابطه توجه كنيد كارگران هفت تپه 
  :بر اساس اين خبر

كل   نيز كارگران نامه اي به مدير86 در آبان ماه سال "
 نوشته و خواستار تشكيل اين سنديكا شدند و سپس  كارخوزستان

 امضا درخواست اعضاي هيات موسس را  كارگر نامه2500بيش از 
 كه  افرادي كردند ولي بالفاصله چند روز پس از اين درخواست

بازگشايي ذكر شده   به اداره كار به عنوان هيات نامشان در درخواست
توسط وزارت اطالعت ) خبرنگار (همراه ابوالفضل عابديني نصر  بود به

  ".بازداشت شدند
ارگران را ي ك اما اينگونه اعمال سركوبگرانه منتخبين مورد اشاره  

به طور كلي فعالين كارگري در نيشكر هفت تپه با اتكا به . دلسرد نكرد
پشتيباني جمع كارگران نه تنها براي رسيدن به خواستهاي خود كوتاه 

فعالين . نيامدند، بلكه براي بازگشائي سنديكا بر فعاليت خود افزودند
ارگران در اثناي تالش براي تماس با مقامات به راي زني با ديگر ك

آنها . مبارز و فعال تماس گرفتند تا از تجارب آنان استفاده نمايند
در اين دوران . هاي خود را منظما در اختيار كارگران قرار ميدادند يافته

پر از جوش و خروش، فعالين هفت تپه اولويت خود را فراموش 
د ي كارگران به اين مسئله بود كه نباي اولويت قانع كردن توده. نكردند

به اقدامات دولتي اميد بست و بايد به نيروي خود سنديكا را از نو 
در آخرين ديداري كه نمايندگان كارگران  . گشود و آنرا تحميل نمود

  :ي كار خوزستان داشتند به آنها چنين گفته شد با كاربدستان اداره
چون اين   تاسيس سنديكاي هفت تپه يك خواسته قانوني است ولي"

سات شوراي تامين شوش مطرح شد هم اكنون يك موضوع در جل
گردد و اداره كار نمي تواند اعمال نظر  مبحث امنيتي محسوب مي

  ".كند
ي كار آخرين توهمات به كسب اجازه از  اين اظهار نظر مسئولين اداره

مقامات دولتي در بين اكثريت كارگران را زدود و فعالين و پيشروان 
 يك مجمع عمومي 1387 خرداد 27كارگران نيشكر هفت تپه در 

در اين مجمع براي تعيين اعضاي هيئت بازگشائي . برگزار كردند
 تن از كارگران در فضائي پر 8سنديكا راي گيري كتبي به عمل آمد و 

به اين ترتيب اولين گام . از نشاط و ماالمال از اعتماد راي آوردند
ي كارگري  رسمي براي بازگشائي سنديكا به اتكا به نيروي بدنه

ي نيشكر هفت بر داشته شد و صف مبارزاتي كارگران به  كارخانه
   .ي زيادي تقويت گرديد درجه

در جريان اعتصابات پي در پي، تجمع در مقابل ادارات دولتي، بستن 
ي مبارزه براي  ها و راهپيمائيها در شهر شوش و در پروسه جاده

با برخي از بازگشائي سنديكا، اعضاي هيئت بازگشائي سنديكا 
اعضاي هيئت در . تشكلهاي كارگري در كشورهاي ديگر تماس گرفتند

ي نيشكر هفت تپه، شرايط كاري،  اين تماسها ضمن معرفي كارخانه
اجحافات كارفرما و مبارزات كارگران عليه آنرا بر شمردند و خواستار 

  آنها نتايج اقدامات خود را منظما به اطالع. پشتيباني آنها گرديدند
براي مثال اعضاي هيئت پس از تماس كتبي با . كارگران رساندند

بخش مواد غذايي ، هاي كارگري  فدراسيون بين المللي اتحاديه
 و كسب پشتيباني آن  كشاورزي ، هتل ، رستوران ،خدمات و تنباكو

  : منتشر كردند1387 تير 8تاريخ  در ي زير را اطالعيه
  كر هفت تپهخواهران و برادران عزيز در شركت نيش

 فدراسيون اتحاديه هاي جهاني، كارگران بخش (IUF ) آي يو اف 
،خدمات و تنباكو در سراسر  مواد غذايي ، كشاورزي ، هتل ، رستوران

جهان را نمايندگي مي كند، بدين وسيله من به نمايندگي از طرف 
جهان ،   كشور سراسر121 اتحاديه در 373اعضايمان متشكل از 

خود را از مبارزات شما براي دستيابي به دستمزد ، همبستگي كامل 
 .انساني خود و خانواده هايتان اعالم مي دارم حقوق و شان

حق كارگران براي پيوستن آزادانه به تشكل هاي صتفي و چانه زني 
جمعي با كافرمايان جزو حقوق جهاني بشر  در قراردادهاي دسته

به رسميت  رمحسوب مي شود كه در اعالميه جهاني حقوق بش
 كه مي بايد با پشتيباني قوانين بين المللي به اجرا  شناخته شده است

هيچ دولت، كارفرما و مديري نمي تواند كارگران را از اين  . درآيد
  .حقوق محروم نمايد

  كارگران هفت تپه با ايجاد تشكل مستقل از دولت در جهت دستيابي 
  .نمايند به حقوق خود فعالت مي

ما هيچگونه .  اين حركت شجاعانه حمايت مي كند آي يو اف از
هر تشكل مستقل . واكنش مقامات حكومتي نداريم  توهمي نسبت به

شما آسان نخواهد بود ، اما من  مبارزه. استبداد را به چالش مي كشد 
  .دهم قول حمايت كامل اعضايمان در سراسر جهان را به شما مي

  در همبستگي با شما
 Ron Oswald كلران ازولد، دبير  
البته در اينجا نبايد فراموش كرد كه بسياري از فعالين و  

پيشروان كارگران نيشكر هفت تپه، نسبت به ماهيت 
رفرميستي و سازشكارانه فدراسيون اتحاديه هاي جهاني 

نداشتند و ندارند، اما تماس با اين اتحاديه ها را از آنجا  توهمي 
 انعكاس اخبار مربوط به الزم و ضروري مي دانستند، كه با

مبارزات خود در سطح جهان و جلب حمايت اين نوع اتحاديه 
ها كار جمهوري اسالمي را در سركوب مبارزات كارگران با 

تاكتيك سياسي درست و  اقدام و مشكل روبرو كنند و اين يك
 .نشانه بلوغ سياسي فعالين كارگري است
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سرانجام پس از چند سال تالش مستمر و خستگي ناپذير در جهت 
كارگران نيشكر هفت تپه، هيئت  آماده كردن بازگشائي سنديكاي 

 اكتبر را روز راي گيري 22 برابر با 1387بازگشائي روز اول آبان 
كارفرما رسما و طي . ي سنديكا اعالم كرد براي انتخاب هيئت مديره

در . خواست تا در مجمع عمومي شركت نكنندئي از كارگران  بخشنامه
  از جانب بخشنامه آمده بود كه انتخابات منوط است به صدور اجازه

ي كار خود قبال پرونده را امنيتي اعالم كرده و  اما اداره. ي كار اداره
ي مبارزاتي خويش  در ضمن كارگران به تجربه. پس كشيده بود

يكا بايد به نيروي خود  بودند كه براي بازگشائي سند دريافته
ي  اين خود باوري حاصل مبارزات سه ساله. متكي باشند

  .كارگران و توضيح و اقناع صبورانه از جانب فعالين بود
ي مربوط به انتخابات، كه  هيئت بازگشائي سنديكا در اطالعيه

  :در همان روز اول آبان منتشر گرديد، چنين نوشت
در .  ادامه داشت12تا ساعت  صبح آغاز و 8 انتخابات در ساعت "

كنار هر صندوق چهار ناظر از بخش كشاورزي و كارخانه حضور 
ها به مكاني ديگر منتقل و توسط ناظرين  داشتند و پس از آن صندوق

  .شمارش شد
حدود چهار (گيري  الزم به ذكر است با وجود مدت كم براي راي

 از هزار نفر از و موانع ايجاد شده و جو موجود در كارخانه بيش) ساعت
  .گيري شركت كردند كارگران در اين راي
گيري نيروهاي امنيتي حضور پر رنگي داشتند اما  در طي مدت راي

  ".برخورد خاصي صورت نگرفت
ي   نفر را به عنوان هيئت مديره9هيئت بازگشاي نوشت كه كارگران 

  .سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه برگزيدند
   : ين آمده استي اطالعيه چن در ادامه

ها و تالش كارگران انتخابات با نظم كامل و عادالنه برگذار  با پيگيري"
  ".شد

علي  آبان برگزار گرديد، 8هيئت مديره در نخستين جلسه، كه روز 
  .ي سنديكا برگزيد  را به عنوان رئيس هيئت مديرهنجاتي

ب ها، تهديدها، بازداشتها از جان تشكيل سنديكا، كه عليرغم توطئه
 تپه 7ماموران اطالعاتي، ماموران امنيتي و مديران مجتمع نيشكر 

. اتفاق افتاد، روديدادي مهم و الهامبخش در جنبش كارگري ايران بود
به همين جهت نيز در داخل و خارج با استقبالي گرم از طرف تشكلها 

ي هماهنگي براي كمك به ايجاد  كميته. و فعالين كارگري مواجه شد
ي كه مشتاقانه خواهان بازگشائي سنديكا ي كارگران تشكل كارگر

هفت تپه بود ، در پيام تبريك خود، كه روز دوم آبان صادر گرديد، 
  :چنين نوشت

ديروز فضاي كارخانه نيشكر هفت تپه سراسر اشتياق براي برگزاري "
كارگران اين واحد توليدي باالخره و پس از .اين انتخابات پر شور بود 

ات خستگي ناپذير به رغم تهديدات مكرر مديريت و ماه ها مبارز

 نهاد هاي امنيتي كه آنان  حراست كارخانه و همچنين تهديد و ارعاب
 چنين تشكلي برحذر داشته بودند ، طعم شيرين تولد  را از تشكيل

  .تشكل مستقل خويش را چشيدند
ما اعضاي كميته هماهنگي اين پيروزي بزرگ را به كارگران هفت تپه 

فعالين جنبش كارگري تبريك گفته و آرزومند سرفرازي بيش از و 
  ".پيش جنبش كارگري در عرصه مبارزات كارگري هستيم

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در 
  :پيام تبريك خود چنين نوشتند

خبر مسرت بخش برگزاري مجمع عمومي سنديكاي كارگران نيشكر 
بنا به گزارشات . ان ايران و جهان را شاد نمودهفت تپه تمامي كارگر

 نفر از كارگران نيشكر هفت تپه با ١٠٠٠رسيده از خوزستان بيش از 
شور و ذوق در مجمع عمومي حضور يافته و بعد از تصويب اساسنامه 
. اعضاي هيئت مديره را به عنوان نمايندگان واقعي خود انتخاب كردند

يكي از خواسته هاي اصلي كارگران بي ترديد انتخابات اين سنديكا 
سنديكاي .  مي باشد٩٨ و ٨٧براي به اجرا گذاشتن مقاوله نامه هاي 

كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه انتخاب اعضاي هيئت 
مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه را به تمامي كارگران 

  وفيق در سختكوش و منتخبين كارگران هفت تپه ،تبريك گفته و ت
  راهشان را آرزومند است

جمعي از كارگران ايران خودرو در پيام تبريك خود بر 
. ي كارگران هفت تپه انگشت گذاشتند الهامبخش بودن تجربه

  :آنها در بخشي از پيام خود چنين نوشتند
  همكاران ودوستان كارگر"

 .شتكارگران هفت تپه نشان دادند مبارزه بدون تشكل سرانجامي نخواهد دا
براي همين .وتشكل بدون حمايت و دخالت خود كارگران موفق نخواهد بود

با آگاهي از اين علم براي ادامه مبارزات شان به يكي از  كارگران هفت تپه
و مطمنا ادامه حيات و . است دست يافتند خواسته هاي خود همان تشكل

ن تشكل دخالت آنها در درو سالمت تشكل در گرو ادامه مبارزه كارگران و
  .خواهد بود

 ما كارگران ايران بخصوص كارگران ايران خودرو نيز بايد بدانيم كه براي
تداوم مبارزه براي رسيدن به خواسته هايمان چاره اي جز تشكيالت نداريم 

كنيم كه ما نيز مي توانيم همانطوريكه كارگران شركت واحد و  بايد باور
  .را ايجاد كنندتوانستند تشكل خود اينك كارگران هفت تپه

خواستن  كارگران هفت تپه اين.دوستان، توانستن فقط با خواستن مي شود 
  را عملي كردند پس ما نيز مي توانيم

 ما اين موفقيت واين پيروزي ، يعني تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه ،را
بر تمامي كارگران ايران به خصوص به كارگران زحمتكش هفت تپه تبريك 

  . مي گوئيم
  نده باد اتحاد و همبستگي كارگران،ز

   زنده باد مبارزات كارگران هفت تپه
  "جمعي از كارگران ايران خودرو" 
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تشكلهاي كارگري در خارج كشور اهميت بازگشائي را درك كرده و 
كارگران كنفدراسيون . نسبت به تشكيل آن عكس العمل نشان دادند

به هيئت مديره نام ث ژ ت در بخشي از پيام خود در فرانسه به 
  : چنين نوشت

 به مسائل و مشكالت شما آگاهيم و به شهامت و پيگيري  ما بخوبي"
مبارزات شما . ... شما جهت تشكيل سنديكايتان درود مي فرستيم

ما تالش خواهيم .  و همبستگي تمام و كمال ماست  شايسته ستايش
  كرد با تحكيم همبستگي اين شجاعت شما را ارج بگذاريم

 كارگران پست كانادا در پيك تبريك خود كه يك هفته پس از  يهاتحاد
كارگران نيشكر هفت تپه ارسال شد  ي سنديكاي انتخاب هيئت مديره

  :چنين نوشت
 هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من اين ٥٦بنمايندگى از "

پيام را مينويسم كه به شما بخاطر انتخابات موفقيت آميز هيئت مديره 
گر نمايندگان سنديكا براى نخستين بار پس از بيش از دو دهه و دي

ميخواهم از شما بخاطر تالش شجاعانه در ايجاد يك . تبريك بگويم
ما حمايت و همبستگى خود را . تشكل مستقل كارگرى قدردانى كنم

   . به شما اعالم ميكنيم
بازگشائي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه به همان اندازه كه در 

يان كارگران و فعالين كارگري در داخل و خارج شادي ايجاد كرد در م
اين ترس و . ميان عوامل رژيم و كارفرمايان موجب ترس و نگراني شد

نگرابي وقتي زياد شد كه هيئت مديره بالفاصله اقدامات خود براي 
  .بهبود شرايط كار و زندگي و تحقق حقوق كارگران را شروع كرد

كه هيئت مديره سنديكا با مدير شركت هفت ئي  در اولين جلسه
داشت خواهان رسمي كردن كارگران موقت شد كه اكثر آنها بيش از 

آنها همچنين خواهان افزايش حق مسكن . ي كار دارند  سال سابقه12
مدير شركت به جاي جواب . هاي سازماني شدند و قانونمند كردن خانه

كارگران . قانوني استدادن به خواستها ادعا كرد كه سنديكا غير 
 سازمان جهاني كار رد 87 و 98هاي  نامه  به مقاوله ادعاي او را با اشاره

. كردند و گفتند كه تحقق خواستهاي كارگران را پيگيري خواهند كرد
آنها ضمن پاي فشاري بر حق كارگران به داشتن تشكل مستقل و 

 شركت به هاي سازماني بدون مجوز به مدير يادآوري كردند كه خانه
جاي اينكه به كارگران داده شود در اختيار نيروهاي انتظامي قرار داده 

بعضي از مامورين نيروي انتظامي مدتهاست كه به . شده است
هاي سازماني متعلق به  هاي ديگري نقل مكان كرده ولي خانه خانه

اين در حالي است كه بسياري از . كارگران را همچنان در اختيار دارند
  .ي كمر شكن ميپردازند ان هفت تپه خود مستاجرند و اجارهكارگر

گري از  اينگونه اقدمات، افشاگريها وحق طلبيها موجبات تشديد توطئه
مقامات . جانب عوامل رژيم و كارفرما عليه اعضاي هيئت مديره شد

 تن از اعضاي هيئت مديره و از جمله 5 آذر 30قضائي خوزستان در 
واهي تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي علي نجاتي را به اتهام 

گرانه در داخل و خارج اعتراضات  اين اقدام توطئه.  كردند محاكمه
طي ي صنايع غذائي  اتحاديه   ران ازالد دبيركل. زيادي را برانگيخت

ئي خواست تا سريعا امكان رفع اتهام از رهبران  ئي از خامنه نامه
ن حقوق بشر به تضييق سنديكا را فراهم سازد و با محترم شمرد

فدراسيون بين المللي حمل و نقل . حقوق انساني كارگران پايان دهد
در اطالعيه . نيز از رهبران سنديكاي هفت تپه به دفاع برخاست

 فعالين كارگري در هفت   چيني عليه فدراسيون نوشته شد كه توطئه
 ناشي از رشد جنبش كارگري و ترس مسئولين  تپه و شركت واحد

  : اعالم شد در اطالعيه. وري از آن استجمه
سنديكا ي كارگران شركت نيشكر هفت تپه عضو اتحاديه بين المللي "

كارگران صنايع غذايي، آي يو اف، و كنفدراسيون بين المللي اتحاديه 
اين دو اتحاديه كارگري در جهت . هاي كارگري، آي تي يو سي، است

 شركت نيشكر هفت تپه اعالم بي گناهي رهبران سنديكاي كارگران
  ".تالش مي كنند

. فشارهاي داخلي و خارجي سبب شد كه رژيم تاكتيكش عوض كند
 را دستگير ميكرد، اين  اگر قبال با قلدري جمعي از مسئولين اتحاديه

بار تك تك آنها را بازداشت مي كرد و پس از مدت كوتاهي آنها را آزاد 
نجاتي را دستگير كرد و در  اسفند علي 18براي مثال رژيم در . ميكرد

با اين تاكتيك رژيم امكان .  فروردين او را به قرار كفالت آزاد كرد25
عكس العمل مخصوصا تشكلهاي كارگري در خارج را كم ميكرد و هم 
فرد دستگير شده را تهديد و زير فشارهاي كمر شكن قرار ميداد تا 

 مقاومت رهبران تا كنون اين تاكتيك به دليل. دست از فعاليت بردارد
اين . و مسئولين سنديكاي هفت تپه با شكست مواجه شده است

ي رهبران و مسئولين سنديكا و  سنديكا به دليل مقاومت شجاعانه
ي كارگران روز به روز جايگاه مهمتري در جنبش  پشتيباني پيگيرانه

در حال حاضر رژيم با تمام قدرت سركوبش . كارگري ايران پيدا ميكند
 به شكست كشاندن آنست و كارگران هفت تپه و كل فعالين در تالش

اند تا اقدامات جمهوري اسالمي را به شكست  كارگري ايران در مبارزه
 "سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه"به تاكيد بايد گفت كه . بكشانند

بش كارگري است و الزم است يكي از ارزشمندترين دستاوردهاي جن
 .و از تجارب آن درس گرفت تمام قدرت محافظت شده با

تشكل هاي مستقل 
كارگري حق مسلم 
  كارگران است

  


