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 و ھپکو آب آذرھای اراک عرصه اعتراضات کارگران  خيابان
 

 

 

 

 

 

  

از کارگران  تن صدھااعتراضی  ھای تجمعو  راھپيمايیھای اراک عرصه  خيابان بار ديگرشھريورماه،  ٨روز چھارشنبه، 
  .بود آذر آبھپکو و  ھای کارخانه

 امروزھای اعتراضی انجاميده است، و تجمع راھپيمايیچندين بار به  تاکنونارديبھشت  ی که ازدر ادامه اعتراضات آذر آبکارگران 

ماه  ٦ خواستار تحقق مطالبات معوقه خود، ازجمله پرداخت ،و استانداری ،و تجمع در مقابل اداره صنعت و معدن راھپيمايیبا 
 ١٥٠٠اين کارخانه که با  .يرون کردندب بازوررا  ھا آنکارگران وارد محوطه استانداری شدند که . شدندو مزايای معوقه دستمزد 

اراک با و غيره فعاليت دارد، از مدتی پيش ھمچون ديگر واحدھای صنعتی فوFد  پتروشيمی، گاز، نفت، تجھيزاتتوليد  در کارگر
برای رفع مشکMت اين واحد صنعتی و تحقق  تاکنون ،دولتی مقامات مکرر ھای وعده رغم به. مشکل رکود مواجه شده است

  .ھيچ اقدام جدی صورت نگرفته است ،مطالبات کارگران 

در سطح  راھپيمايیبا تظاھرات و  ھاست مدتھپکو نيز که اکنون  سازی ماشين، کارگران آذر آببا اعتراض کارگران  زمان ھم
  .در ميدان شھدا تجمع کردند مطالبات خود ھستند،در حال مبارزه برای تحقق  ،شھر و تجمع در مراکز و معابر عمومی

 ،مبارزه کارگران اوج گرفته دستمزد کارگران ھپکو از زمستان سال گذشته مدام به تعويق افتاده و دولت و کارفرما، ھر زمان که 
رداخت کامل دستمزدھای وعده سروسامان دادن به وضعيت کارخانه، پاما . مبلغی از معوقات را پرداخته تا کارگران را آرام کنند

  .است نيافته تحققھنوز  ،معوقه و پرداخت حق بيمه سھم کارفرما

به  داران سرمايهوادار کردن دولت و اثربخشی مبارزات و که برای  اند دريافتهکه مطالبات مشابھی دارند،  آذر آبکارگران ھپکو و 
 وآمد رفتو مراکز و معابر پر  ھا خيابانھماھنگ کنند و اين مبارزات را به سطح بايد مبارزات خود را تحقق مطالبات معوقه خود، 

  .زمان دست به اقدام مبارزاتی زدند از ھمين روست که امروز، ھم .بکشانند

 دستمزد حتی ،ھا آن منافع پاسدار دولت و داران سرمايه و برند می سر به گرسنگی و فقر در ھا آن ھای خانواده و کارگران که درحالی

 بر که ساخت منتشر را گزارشی ،دولت رسمی روزنامه ايران، روزنامه گذشته روز ،کنند نمی پرداخت را  کارگران ماه چندين

 ميليون نيم حدود آن ورودی فقط که خورند می غذا تھران شمال در ھايی رستوران در ايرانی ثروتمندان و داران سرمايه آن، طبق

  .زند می تومان ميليون چند به سر ھا آن غذای وعده يک ھزينه و است تومان

زنند و مدام  می جيب بهداران حاصل دسترنج کارگر را تحت عنوان سود  داری بر ايران حاکم است و سرمايه نظام سرمايه که وقتیتا 
 ،تنھا. وجود نخواھد داشتافزايند، راه نجاتی برای کارگر از استثمار، فقر، بيکاری و بدبختی  بر حجم سرمايه و ثروت خود می

  .کارگران است بخش نجاتداری و استقرار نظم سوسياليستی  سرنگونی نظام سرمايه

 سرابه اتحاد و ھمبستگی  ، کارگران راآذر آب و ھپکو کارگران مطالبات و مبارزات ازضمن حمايت ) اقليت( سازمان فدائيان

 . خواند فرامی ايران بربرای سرنگونی نظم ستمگرانه حاکم  سری

  

  

  شورايی حکومت باد برقرار – اس1می جمھوری رژيم باد سرنگون

  سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده

  داری سرمايه نظام باد نابود

  )اقليت( فدائيان سازمان

 ١٣٩٦ شھريورماه ٨
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