
 

 

 !گران هپکو را قویا محکوم می کنیمراحکام حبس و شالق علیه کا

دریافت اعتراض کرده و خواهان برای گرفتن حق خود  ٧٩٣١کارگران شرکت هپکو اراک در خرداد ماه 
 . اعتراض داشتندکارگران به صراحت به نامشخص بودن وضعیت شرکت . عقب افتاده خود شدند مزدهای

 ٧۵به ریاست قاضی اکبر رضوانی علیه در اراک رژیم منفور سرمایه داری اسالمی دادگاه کیفری  ٧۰۱شعبه 
یک سال  به قرون وسطایی شالق صادر کرده و کارگران را وضد انسانی  شرکت هپکو احکامتن از کارگران 

طلب مانند همیشه جرم کارگران معترض و حق  جمهوری اسالمی. کرده استضربه شالق محکوم   ١۷حبس و
غ یتبل" و " تحریک کارگران"، "اخالل در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی "را 

 .كرده استبازگو  "علیه نظام

مجید لطیفی، بهروزحسنوند، حمید رضا احمدی، امیر هوشنگ " سرمایه داری ایران برای  ضد انسانياین حکم 

فضل کریمی، فرید کودانی، مجید یحیایی، امیر فتاح پور، پورفرزانگان، مرتضی عزیزی، هادی فاضلی، ابول

  .صادر شده است یاسر قلی، امیر فرید افشار، مهدی عابدی، علی ملکی و بهروز والشجردی

موج اعتصابات، اعتراضات، تحصنها و گردهمائی ها هر روز گسترده تر شده، ترس و وحشت تمام نظام فاسد و 

خود است که به دست  سیستميپائین کشیدن این نظام و استقرار  حل، و تنها راه گرفته استدر برگندیده حاکم را 

یک جامعه در خود مدیریتی اجتماعی . گذاشته شودبنیاد محروم متشکل و متحد  زحمتکشان و مردم کارگران،

   . انسان است درخور یک زندگی الزمۀ تامین معیشت همگانی نیز آزاد، برابر و

ایران  حاكم بر با تمام توان رژیم محکوم کردن این توحش نظام سرمایه داری در ایران، ضمننهادهای همبستگی 

 . و رسوا مي سازد ءافشادر نهادهای مدافع کارگران، تشکلهای کارگری و کانونهای کارگری در سطح جهانی را 

قدامات خواند که وسیعا افرامی را و همه کارگران، سازمانهای کارگری و دوستداران و هواداران جنبش کارگری

عمومي در سطح افکار در معرض دید و وحشیگری رژیم اسالمی را به هر شکل که میتوانند  سركوبگرایانه و

 . و همبستگی و حمایت آنها را از کارگران و حقوق کاری جلب نمایند جهاني قرار داده

  .دی تمامی زندانیان سیاسی را خواهانیمهپکوهستیم و آزا ما خواهان لغو فوری احکام صادر شده علیه کارگران

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری در ایران
 زنده باد کارگران هپکو

خارج کشور –با جنبش کارگری در ایران نهادهای همبستگی   
  ۲۲٧۸اکتبر ۲۸
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