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 تجمع کارگران هپکو حمله ددمنشانه نیروهای سرکوبگر رژیم به درباره 
ضی کارگران هپکو حمله کرده  به تجمع اعترا  وحشیانه ای  طورب حاکی از آن است که گارد ویژه سرکوب رژیم  منتشرهگزارشات 

تجمع  دیروز با پکو کارگران هاند .  ح وده ها کارگر دیگر بازداشت شدهجروم  تعداد زیادی ازکارگران دراین یورش وحشیانه  .است 
ات  بنا به گزارشتحقق سایر مطالبات خود شده بودند .قات مزدی و درمرکز شهر ومسدودکردن راه آهن خواستار پرداخت شدن معو

   نفردستگیر شده اند.   28نفرازکارگران مجروح وبیش از  15ره منتش

هراس از گسترش  . در گرفتار است خلی ضالت بیشمار داومعبحران اقتصادی  منطقه ای وتشنجات  نبره چکه در جمهوری اسالمی 
کارگران   برای دور احکام سنگین  درپی صبه سیاست تشدید سرکوب روی آورده است .  ،بویژه جنبش کارگری ، جنبشهای اجتماعی

پرداحت معوقات مزدی  که حواستار   کارگرانی رب وشتم ودستگیری ضو اعتراضی کارگران هپکوبه تجمع وحشیانه  حمله  ،هفت تپه
سراسری درآینده دارد.باتوجه به تشدید تنش بین رژیم و امپریالیسم آمریکا ومتحدین آن  نشان ازگسترش سرکوب   ،خود بودند 

میتوانند آتش  سرکوب باتشدید    گمان میکنند دونمناسب میبین خل کشوررداد  گسترده برای سرکوب   یت راعرژیم موق ، رهبرانقهمنطدر
و  قاومت متحدانه م تعرضات رژیم   با  درمقابله  وازاین ر  خاموش کنند. را محروم جامعهجنبشهای روبه گسترش کارگران ودیگراقشار

 رورتهای حیاتی این دوره محسوب میشود. ضاززحمتکشان وکارگران کسترش مبارزات 
فرا   مبارز هپکو    ژیم به تجمعات کارگرانرهمه کارگران مبارز و انسانهای آزادیخواه را به اعتراض نسبت به حمالت وحشیانه ما 
عقب راندن رژیم وگشودن چشم اندازپیروزی برنظام  تنها ضامن   متکشان حوزکارگران   گسترده بارزه وم  د ومقاومت اتحا . خوانیم  می

 محسوب میشود.  سرکوب تثمار وزورووپایان دادن به ستم واس حاکم 
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