ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ وﻇﯿﻔﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ!« ،ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ زﻧﺪان و ﺷﻼق ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮی اراک اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻣﺪه:
در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رای
ﺻﺎدرﺷﺪه در ﺷﻌﺒﻪ  ۱۰۶دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ۱۵ ،ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راهﺳﺎزی ﻫﭙﮑﻮ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ و  ۷۴ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »اﺧﻼل در
ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ در ﺷﻬﺮک اراک دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ زده اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﻧﻈﺮ
دادﮔﺎه “اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ” ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰدﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﻼل ﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ و اﺣﮑﺎم ﺷﻼق
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ!!
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ واروﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﮐﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺠﺐ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﻋﺠﺐ دﻧﯿﺎی واروﻧﻪ ای !ﻋﺠﺐ!!
ﻫﻢ زﻧﺠﯿﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎز داده ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺮض ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻤﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎه
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی واروﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ
را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده اﻧﺪ.
زﻧﺪه ﺑﺎد اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
 ۹اﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

