ً
حمله اوباش رسمایه به کارگران هپکو را قویا محکوم میکنیم!
ی
روز  ٥٢شهریور کارگران هپکو با پایان ی ن
دولت و عدم تحقق خواستههایشان
یافت نضب االجل ده روزه خود به مقامات
در مرکز و خیابانهای شهر اراک اجتماع کردند .آنها دور جدید ی
اهپیمای و
اعتاضات پر شور خود را که از دوم شهریور با ر
ی
بست راه آهن شمال  -جنوب آغاز کرده بودند با پایان مهلت ده روزه دوباره از رس گرفتند .رسانجام و بهنگام ی ن
ین
بست راه
آهن شمال  -جنوب زیر پل بختیاری مورد هجوم رنتوهای رسکوب و گارد ویژه قرار گرفتند .در این حمله وحشیانه به
دستگت و  ٥٢نفر زخیم و روانه بیمارستانها شدند .تااین لحظه سه نفر از کارگران با قید وثیقه
کارگران یی سالح  ٠٣نفر
ر
آزاد شده اند.
ی
تقاضای دستمزدهای معوقه و پرداخت بموقع در اوضاع فالکتبار اقتصادی ی
منطق ترین ر ن
چتی است که یک
کمتین و
کارگر میتواند انتظار داشته باشد .آنها دستمزدها و امنیت شغیل خود را درخواست کرده اند .آنها نگران آینده خود و
فرزندانشان هستند .میخواهند در رسنوشت کارخانهشان نظارت و دخالت داشته باشند .چرا باید این امور طبییع
ی
ویها
حکومت را یبتساند؟ اگر دفاع از منفعت رسمایه در میان نبود یقینا ترس
ی
موجت نداشت .این دستپاچگ و زورگ ی
ادعای را مرکبش خشک نشده نقش برآب میکند .چهل سال است
ماهیت واقیع "بوسیدن دست کارگر" و "عطوفت"
ی
که کارگران ماهیت واقیع رسمایهداری حاکم بر ایران را یمشناسند .طبقه کارگر ایران بیش از آن تجربه اندوخته است که
رن
خونت به کارگران بعنوان زبان واقیع شما جا افتاده است.
منتی بتوان جیبش را زد .کارگران میگویند حمله
با زبانهای ی
شما هزاران اعدام و قتل در پیشینه دارید .هم امروز کارگران هپکو در غم رفقای هفت تپه و فوالد و زندانیان سیایس
میتند .باید هم یبتسید زیرا کارگران به ر ن
چتی جز نان ،کار ،آزادی و اداره شور یای رضایت نخواهند داد .این است آن
برس ی
شبیح که شما را ترسانده است .امروز همه این را میدانند .پس اذعان کنید که "فاسد و ستمگرید" و کارگران حق دارند
تسخت کنند و جادهها را ببندند و قانونهای شما را چون ورق
برای سفرههای خایل و کودکان دردمندشان خیابانها را
ر
پارهها به فاضالبها بیاندازند.
کارگران و آزادیخواهان!
ما همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر ،هجوم وحشیانه اوباش رسمایه به کارگران هپکو را محکوم میکنیم .کارگران
ً
بازداشت شده باید فورا آزاد شوند .کارگران مبارز هپکو و جنبش کارگری ایران را در هرکجا هستیم حمایت کنیم .با هر
حداقیل از امکانات متشکل شویم و بیاری آنها بشتابیم .برای آزادی زندانیان سیایس و کارگران ز ن
ندای رژیم را تحت فشار
قرار دهیم .صدای آنها را در سطح جهان بلند کنیم و در تحقق شعار نان ،کار ،آزادی و اداره شور یای تالش کنیم!
ی
ی
کارگر زندان ،زندان سیایس ،ین قید و ینوثیقه آزاد باید گردد!
رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسالیم!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم!
پتامب ٩١٧٢
 ٧١س ی
امضا کنندگان:
اتحاد فدائیان کمونیست ،حزب کمونیست ایران ،حزب کمونیست کارگری -حکمتیست ،سازمان راه کارگر ،سازمان
فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

