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  آب و ھپکوکارگران آذر                

 را بستند سریسرا آھن راهکمربندی اراک و مسير 

 

 
داران خصوصی  ، سرمايه به پرداخت نشدن چندين ماه دستمزد و ديگر مطالبات آب آذراعتراضات مکرر کارگران ھپکو و  رغم به
 .اند ، ھمچنان مطالبات کارگران را بدون جواب گذاشتهھا آندولت پاسدار منافع و 

  

به تجمع و  زمان ھمماه بار ديگر شھريور ٢٨ شنبه سهصبح امروز  چند ماه گذشته، درپی پیاعتراضات  ادامه درلذا اين کارگران، 
 .را بستند سری سرا آھن راهدر کمربندی اراک تجمع کردند و کارگران ھپکو نيز مسير  آب آذرکارگران . متوسل شدند راھپيمايی

  

 نشده پرداختحق بيمه کارگران نيز . اند دستمزد خود را دريافت نکرده. برند میدر بFتکليفی به سر  آب آذرکه کارگران است  ماه ٦

  .فعاليت کارخانه ھستند ازسرگيریو  خواستار برطرف شدن مشکFت اين کارخانهکارگران . است

  

 زمان ھر .اند کردهن دريافتمرتب  را خود ای بيمه و مزدی مطالبات تاکنون گذشته سال زمستان نيزاز ھپکو  سازی ماشين کارگران

 دادن سروسامان وعده اما. کند آرام را کارگران تا ،پرداخته را معوقات از ناچيزی مبلغکارفرما،  گرفته، اوج کارگران مبارزه که

 .است نيافته تحقق ھنوز کارفرما، سھم بيمه حق پرداخت و معوقه دستمزدھای کامل پرداخت کارخانه، وضعيت به

  

ترين وضعيت معيشتی، فقر ،  در وخيم ھايشان خانوادهاند به ھمراه  و ھپکو که چندين ماه دستمزد دريافت نکرده آب آذرکارگران 
 . کنند میطلبانه کارگران توجه ن و سران حکومت به اعتراضات حق داران سرمايهاما . قرار دارندگرسنگی و بدھکاری 

  

ھا  ھا، جاده از ھمين روست که کارگران به بستن خيابان. ، ھمبستگی و تشديد مبارزه باقی نمانده استبرای کارگران راھی جز،اتحاد
 . شنيده شود ھا آنشوند، تا صدای  متوسل می آھن راهو خطوط 

  

 ستیدر بهکارگران اين دو کارخانه . دارند قرار آب آذرھای  اراک در وضعيتی مشابه ھپکو و  بسياری از کارخانه اکنون ھم

 ھای کارخانهديگر  حمايت و پشتيبانی کارگران. که برای تحقق مطالبات خود، بايد اعتراضات خود را ھماھنگ کنند اند دريافته

   .داشته باشد ھا آنو تحقق مطالبات   در پيروزی اين کارگران مؤثریتواند نقش  می ،اراک از کارگران ھپکو و آذر آب

  

و خواستار تحقق فوری مطالبات  کند میحمايت  آب آذرکارگران ھپکو و  برحق  ات و مطالباتاز مبارز) اقليت(سازمان فدائيان
  .ھاست آن

 

 

 

  شورايی حکومت باد برقرار – اس.می جمھوری رژيم باد سرنگون

  سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده

  داری سرمايه نظام باد نابود

  )اقليت( فدائيان سازمان

 ١٣٩۶ شھريورماه ٢٨

  

  شورايی حکومت -آزادی -نان -کار

 
 


