
  !تپه هفت انکارگر از حمایت در
 جهت ،تپه هفت نیشکر مجتمع مبارز کارگران که است روز سی از بیش

 نشده پرداخت دستمزدهای پرداخت جمله از خود حق بر مطالبات به رسیدن

 پایان در (9911) ماه تیر 42 شنبه سه روز در  .اند زده اعتصاب به دست شان

 به اسالمی جمهوری امنیتی ماموران ،شوش فرمانداری مقابل کارگران تجمع

  ،شتم و ضرب ضمن را کارگری فعالین از تن چهار و برده یورش کارگران

 کارگران بازداشت و زدن کتک  .نمودند منتقل نامعلومی مکان به و بازداشت

 و سیاه یدیکتاتور یک الاعم و وحشیانه سرکوب که دهد می نشان دیگر بار فرمانداری مقابل در ، تپه هفت

 .است آمده جان به و گرسنه کارگران به اسالمی جمهوری ستیز کارگر رژیم اصلی پاسخ العنان، مطلق

 مقامات فریبکاری رغم به که است آن موید همچنین ، تپه هفت آمده جان به کارگران شتم و ضرب و دستگیری

 حاضر حتی ، تپه هفت شرکت دزد کارفرمای ستد در دست دولتی های نهاد اسالمی، جمهوری فاسد و دزد

 .باشند نمی کارگران حق بر مطالبات شنیدن به

 اخراج کارگران کار به بازگشت معوقه، دستمزدهای وریف پرداخت از عبارتند حاضر حال در کارگران مطالبات اهم

 کوتاه و تپه هفت گر اختالس کارفرمای عنوان به بیگیاسد امید مجازات مشاغل، بندی بقهط طرح اجرای شده،

 .تپه هفت نیشکر مجتمع از خصوصی بخش دست کردن

 رسیدگی عدم علت به که شرایطی در و تپه هفت نیشکر مجتمع کارگران اعتصاب از روز سی از بیش گذشت با

 به دست و کشانده شوش شهر به را خود مبارزه کارگران، آنان، برحق های خواست به مسئولین اصطالح به

 های درخواست به رسیدگی و کارگران صدای شنیدن برای شنوایی گوش هنوز اند، زده شهر این در راهپیمائی

 را آن ارکان تمام فساد و اختالس و دزدی که اسالمی جمهوری رژیم در امری چنین البته  .است شدهن پیدا آنان

 مقامات به او های دهی رشوه از بخشی از اسدبیگی دادگاه در که جائی  .نیست عجیبی امر گرفته فرا

 مبلغ مورد یک در تنها تپه، هفت گر اختالس کارفرمای این که گردید معلوم جمله از و شد برداشته پرده حکومتی

 تنها نه رژیم کارگر ضد اندرکاران دست که است واضح ، نموده پرداخت رشوه خوزستان استاندار به دالر هزار 422

 برای نیز را خود مسلح نیروهای و داران چماق بلکه ،ننمایند کارگران دستمزدهای پرداخت به مجبور حتی را وی

 .بفرستند ها آن سراغ به کارگران طلبانه حق مبارزات سرکوب

 این دنده می انجام اسالمی جمهوری مسئولین که کاری تنها اند، انداخته راه به حاکمین که بازاری دزد در

 که مولد نیروی این صفوف در ،ها آن زندان و دستگیری و کارگران وحشیانه شتم و ضرب با کوشند می که است

 بتوانند تا کنند ایجاد وحشت و عبر   ،باشند می محتاج انش شب نان به و نبرده نصیبی دنآفری می که ثروتی از

 دلیل بی  .نمایند ایجاد خلل شان های خواست به رسیدن برای مبارزه و اعتصاب ادامه برای کارگران اراده در

ضربه شالق  444 به را تپه هفت کارگران از یکی اسالمی جمهوری دادگاه که شد اعالم ها روز همین که نیست

 .ست کرونا به مبتال ستمدیده کارگر این که شرایطی در هم آن  ،تعزیری محکوم کرده است

 پیدایش و رشد موجب که است برخوردار پتانسیل این از تپه هفت کارگران مبارزات تداوم ، ایران ملتهب شرایط در

 خیزش و گردد کشور ستمدیده های توده و دیده رنج کارگران تمامی مبارزاتی های حرکت در دیگری بزرگ موج

 جز ای چاره شان اسارت زنجیرهای گسستن برای و اند گشته رها فالکت و فقر در که شود اعثب را رنجدیدگانی

 و کارگران بزرگ خیزش وحشت از اسالمی جمهوری مسئولین  .ندارند حاکم استثمارگران با رویی در رو و مبارزه

 



 و گرسنه انکارگر از یکی که گونه همان به واقعیت و لرزند می خود بر رسیده استخوان به کارد دستان تهی

 می را "آخرشان های نفس" اسالمی جمهوری تبهکار و فاسد حاکمین که است این گفت تپه هفت رنجدیده

 خواهد تاریخ دان زباله به را ها آن آگاه کارگران رهبری تحت گرسنگان خیزش زود یا دیر که دانند می خود و کشند

 .انداخت

 و انقالبیون و ایران سراسر کارگران و کرده حمایت تپه هفت کارگران مطالبات همه از خلق فدایی چریکهای

 اعتصابی کارگران  .خوانند می فرا تپه هفت کارگران شور پر و برحق اعتصاب از حمایت به نیز را مبارز نیروهای

 پشتیبانی نیز خواست این از قوا تمام با  .اند افزوده خود مطالبات به را "گردد باید آزاد ، زندانی کارگر" شعار امروز

 .کنیم دفاع و

 !تپه هفت دالور کارگران مبارزات باد پیروز

 !گردد باید آزاد زندانی کارگر

 !می، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گرددالجمهوری اس

 !زنده باد کمونیسم  ! بالپیروز باد انق

 ایران خلق فدایی چریکهای
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