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هت تپف هشکري کارگران نیکاي سندتيشادباش به مناسبت اعالم موجود  
 

  ١٣٨٧هم آبان دچهار هشنبسه                                                                                       د رایشاپور احسان
 

 
 را از طرف برادر کوچک تان شکري مزارع نانيم ی های آفتاب سوزان خوزستان و شرجی درودها به گرمنيگرمتر

 .دي باشرايبا مهر و محبت پذ

 بسته و غرق نهي پی آفتاب سوخته، دستهایها با چهره ها بریاست که کارگران کارخانه و ن سرفرازرانيا کارگرطبقه

 کارگران را در دل یکايند شکوفه زدند و نهال سدند،ييهفت تپه، ققنوس وار از خاکستر روشکري مزارع ناهيدر دود س

 مي کارگران هفت تپه با رژري ناپذی امان و خستگیمبارزات ب ازرانيا شک طبقه کارگریب.  خوزستان کاشتنددهيتفت

 وادار به لي خودکامه را خوار و ذلمي رژني اکسالي به کي هفت تپه نزدشکريددمنش شاه که با اعتصاب کارگران ن

 حاضر ان، ندادن اندک حقوق و دستمزد کارگریاوج قدرت خود برا که شاه دریزمان. اند نبرده ادي کرد ازینيعقب نش

 کارگران ني جواب نداد و اچکدامي وارد کند اما هی بری آالت نني دستگاه ها و ماشاي اورديپاکستان باز کاریرويشد ن

 . بازگشتندسرکار برروزمندانهي هفت تپه بودند که پشکرين

  روزمندي پاراني
 کشمکش ها - ها دادي، رو است لحظه به لحظه اخبارکسالي از شي بدواري امی قلبی نگران ولی با دلراني کارگران اما

 کل جنبش ی برایگريد را سند افتخاریخي تاریروزي پني واميرا دنبال کرد شما کارگران مبارزیو ببندهاريو بگ

  .مي دانی و جهان مراني ایکارگر

  سرافراز دوستان
 و تي در چه موقعمي دانیفقط و فقط ما کارگران م.  شما شرمنده اندیستادگي و ایمرديبرابر پاواژه ها در  وکلمات

 و یراني کارگر اونيلي و شش مستي از بشي هفت تپه دل بشکري کارگران نیکاي سندجادي با ادي شما توانستیزمان

 یدي تردچي هیجا. ديجهان شوسراسردر کارگرارديلي چند مني و باعث تحسديخانواده ها و فرزندان آنها را شاد کن

 قاطع و همه جانبه تا یباني باپشترانيخوزستان و ا کارخانجات درگري فوالد و دعينسبت کارگران شرکت نفت و صنا

 قوقح کن شود و کارگران به مطالبات و شهي رني زمیرواز که استثماری اند تا روزستادهيشما ا جان پشت سریپا

 .ابندي خود دست یواقع

  ساوهلي کارخانجات نورد و پروفی اخراجکارگر
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