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 را محکوم کنيمو ھپکو  آب آذرپليس عليه کارگران مبارز  گری وحشی

 

 

 
  

 !کارگران سراسر ايران

  

 آب آذرگری  روز گذشته عليه کارگران  رژيم ارتجاعی و سرکوبگر جمھوری اس�می، در ادامه وحشی شورش ضدواحدھای 

اين سرکوبگری ادامه نيز به  شھريورماه ٢٩که به زخمی شدن تعدادی از کارگران انجاميد، امروزھپکو  سازی ماشينو اراک 
  . دادند

به  ای رحمانه بیمحاصره درآوردند و با وحشيگری و ھپکو را به  آب آذر ھای کارخانه، پليس واحدھای ضد شورش ،از صبح زود
  .سرکوب کارگران متوسل شدند

 وحشيانه يورش مورد باطوم و آور اشک گاز با دارند، اعتراض خود مطالبات ديگر و دستمزد ماه ششپرداخت  به که را کارگرانی

 .شدند بازداشت نيز تعدادی و شدند مصدوم و مضروب کارگران از ديگری تعداد. قراردادند

  

 !سراسر ايرانکارگران 

  

 را بر وزندگی محکوم   کمرشکن فقرھا کارگر و زحمتکش را به  ميليونارتجاعی  خود ،  ھای سياست درنتيجهجمھوری اس�می 

محکوم و مرگ تدريجی،  به گرسنگی و انسان را بيکار  ميليونمتجاوز از ده  جمھوری اس�می،. کرده استه اکارگران تبعموم 
داران بخش خصوصی ، با حمايت  سرمايه. افتد به تعويق می مدام  ی که مشغول به کارند،پرداخت دستمزد کارگرانحتی  . کرده است

  . اندازند به تعويق می ھا ماه ا در سراسر ايران به مدت چندينکارگر ر ھا ميليون، دستمزد داران دولت پاسدار منافع سرمايه

سرکوب و بازداشت و به حبس و  رحمانه بیو اجحاف اعتراض دارند، زور گوئی  ھمه اينکارگرانی را که به جمھوری اس�می، 
 .کنند ش�ق محکوم می

  

 ! کارگران سراسر ايران

  

.  ھای کارگر و زحمتکش ندارد ھای متعدد جامعه ايران و مطالبات توده برای بحران حلی راهم بر ايران ھيچ داری حاک رژيم سرمايه

حمايت ھا  بياموزيد و از آنو ھپکو  آب آذراز کارگران ! بپا خيزيد. آفريند فجايع بيشتری می ھرروزادامه حيات اين رژيم ستمگر، 
  !داری تبديل کنيد وری اس�می و برانداختن نظام سرمايهھبرای سرنگونی جم سری اسرمبارزات کارگری را به يک مبارزه ! کنيد

کند و از مبارزات و  گری رژيم سرکوبگر جمھوری اس�می را عليه کارگران محکوم می وحشی شديداً ) اقليت( سازمان فدائيان 
   . کند و ھپکو حمايت می آب آذرمطالبات برحق کارگران 

 

  

  

  شورايی حکومت باد برقرار – اس2می جمھوری رژيم باد سرنگون

  سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده

  داری سرمايه نظام باد نابود

)اقليت( فدائيان سازمان  

١٣٩۶ شھريورماه ٢٩  
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