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 سرکوب و دستگيری کارگران شرافتمند و زحمتکش نيشکر ھفت تپه
  

ھشت سال ظھورشوم خود و دی که طی سی گرامی رژيم جھل وجوروفساد وجنايت آخون دوستان وھمکاران وھمرزمان

ملت ايران خسارتھای جبران ناپذيرجانی ومالی وارد آورده وھمچنان با  بيش ازدوجنگ اول ودوم جھانی به ملک و

ن کارگری ومعلمان وبازنشستگان ودانشجويان ومدافعان  فعاالنتوسل به وحشيگيری وسرکوب ودستگيری وبه بندکشيد

نام ه سعی دارد باايجاد جوترورووحشت ب ومالباختگان وخانواده ھای زندانيان وجانباختگان حقوق بشروقومی وعقيدتی

 قدرت وثروت که حاصل دسترنج ۀی براريکئ قرون وسطاۀخدا ودين وپيامبروامامان خود ساخته وروايت ھای پوسيد

 که جنبش ھای سراسری عليه باشند بمانند وبه کسی ھم پاسخگونباشند اما جای بسی خوشبختی است ھمين کارگران می

 را لرزانده اند وشکاف ھای درونی آن  رژيم آخوندی راۀپيش بدن  فقيه بيش ازۀسران خونخوارحکومت واليت مطلق

تمامی مدافعان حقوق زحمتکشان وتوده ھای فرودست درداخل وخارج ازکشورالزم به کرده اند به ھمين لحاظ  عميقتر

  .نھا رابه گوش جھانيان برسانندآاست با اتحاد وھمدلی صدای 

سفانه ايشان براثرفشارھای وارد أمن روزگذشته درتماسی که با دوست وھمرزم ديرينه ام آقای علی نجاتی داشته ام مت

 یئباشد اما ازآنجا به بھبودی می  حالش روًازسوی گزمه ھای ولی فقيه دچارناراحتی قلبی شده که پس ازعمل آنژيو فعال

وارکارگران وزحمتکشان بوده ازدستگيری وسرکوب ھمکارانش درنيشکرھفت تپه که برای احقاق حق که ھمواره غمخ

باشد که اعتراضات آنھا ادامه دارد  به انديمشک راکرده بودند وچندين ماه می  اھوازۀوحقوق خود اقدام به بستن جاد

 .دوھگين بودی نمی باشند بسيارناراحت وانئوکارفريان وابسته به رژيم حاضربه پاسخگو

ی کارگران ئعنوان يک فعال کارگری درتبعيد تقاضا دارم به ھرطريق ممکن برای رھاه ھمرزمان گرامی من ب

  .دستگيرشده اقدام کنيم

توسط نيروھای اطالعاتی  من با دلی اندوھگين سرکوب ودستگيری ھمکاران زحمتکش شاغل درنيشکرھفت تپه را

  .باشم  وخواستارآزادی بدون قيد وشرط آنھا میکنم  محکوم میًوامنيتی وسپاھی شديدا

  .سرنگون باد رژيم ضدبشری آخوندی

  .پيروزبادجنبش ھای زحمتکشان عليه فاشيسم دينی حاکم برکشورمان

  .به اميد صبح آزادی متحد وپيروزباشيد

 .ری فعال کارگری درتبعيدکبا مھروسپاس غالم عس


