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   گواراه چ جنبش
  ٢٠١٨ جنوری ٢١

  

  بخشی اسماعيلدر دفاع از 
 بشدت را تپه ھفت نيشکر شرکت کارگران شجاعۀ نمايند بخشی اسماعيلۀ وحشيان ارعاب و وشتم ضرب چگوارا جنبش

 .کند می محکوم

 حين در افشاگرانه و شجاعانه سخنان از بعد تپه ھفت نيشکر کارگران نمايندگان از يکی بخشی، اسماعيل دوشنبه، روز،

 ، يرانا اسالمی جمھوری بشری ضد و کارگری ضد وحکومت شرکت مديران به خطاب ، تپه ھفت کارگران اعتصاب

 مزدور و الت نفر چندۀ وحشيان ھجوم مورد ، دزفول درشھرستان داشت را خود منزل به رفتن قصد که ھنگامی

 .شد بوومضر گرفت قرار رژيم اطالعاتی

 . تپه ھفت نيشکر کارگران سنديکای گزارش طبق

 صورتھای ھا ماشين سرنشين افراد ۀھم .بودند رنگ سفيد سمند و پژوپارس نوع از ماشين دو دارای نقابدار، ضاربين"

 .بودند پوشاندهً کامال را خود

 در حاضر مردم دقايقی از بعد و پرداخته خود از دفاع به خالی دست با تمام جسارت با بخشی اسماعيل خوشبختانه

 اسماعيل مقاومت و مردم ديدن با ضاربان که اند آمده اسماعيل کمک به صدا سرو شنيدن و صحنه ديدن با منطقه

 .اند کرده ترک شده هاشار ۀنقلي وسائل با را منطقهً سريعا بخشی،

 ايشان عمومی و جسمی وضعيت خوشبختانه اما است شده گی پاره دچار چپ کتف ناحيه از بخشی، اسماعيل سفانهأمت

 ".باشد می خوب

 اين البته، او ۀصادقان ھای گفته تمامی ھمچنين است باورکردنی کارگران برای و ستودنی کارگریۀ نمايند اين شجاعت

 گفته تفاوت اما . است غارت فکربه  فقط ايران اسالمی جمھوری داری سرمايه رژيم که است وبدھييات واضحات از

 و کارگران ، خواند می فرا واقعی توليد کارگری لوکنتر به را کارگران که بود اين ديگران با شجاعۀ نمايند اين ھای

 تا بزنند واعتراض اعتصاب به دست خود ھای خواسته ترين یئابتدا آوردن دسته ب برای برای بايد ايران زحمتکشان

 دچار کارگری نمايندگان ميان اين در و آورند دسته ب ھا زنی چانه در را خود حق از مقداری طريق اين از شد اگر

 سنديکای در نمود، تشويق را کارگری لووکنتر نمود دفاع آنان ۀحق حقوق از بايد البته شوند، می فراوانی صدمات

 غارتگران چشم از را خواب ديگری از پس يکی که داريم مبارزی و شجاع بسيار نمايندگان تپه تھف نيشکر کارگران

 .است کردنی سرکوب اعتراضات اين کنند فکر که است اسالمی رژيم مزدور داران سرمايه خام خيال .اند ربوده
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 تپه ھفت ونيشکر بر نی گرانکار مبارزات از حمايت ضمن ايران وزحمتکشان کارگران نوين جنبش ، گواراه چ جنبش

 ايران، زحمتکشان و کارگران ۀحق حقوق از ايران اسالمی داری وسرمايه غارتگر رژيم سرنگونی تا دارد می اعالم

 .ماند خواھد آنان درکنار و افشاء را جنايات اين تمامی

 ھا دانشگاه ، کار محيط و تجا کارخانه و صنايع ھای ھسته تشکيل به را ايران وزحمتکشان کارگران گواراه چ جنبش

 .خواند می فرا پادگانھا و ومحالت مدارس ،

 .گرفت پس غارتگران از را ايران بايد

 .برگرداند خودشان به را ايران مردم ثروت بايد

 .گرداند بر صاحبش به را ثروت بايد ، ايرانند ثروت مولد ايران زحمتکشان

ه ب جامعه برای وفقر گيرد قرار وعنوان اسم ھره ب عده يک دست در تثرو بگذاريم نبايد : است معتقد گواراه چ جنبش

 .آيد وجود

 . است ) سوسياليزيم ( اجتماعی عدالت و صلح ، آزادی خواھان چگوارا جنبش

  


