کارگران کارخانه هپکو:
زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ،جان فدا میکنیم در راه آزادگی
کارگران کارخانه آذراب جاده اراک ـ تهران را به طور کامل بستند و کارگران هپکو نیز در محل پل «شهید
بختیاری» روی ریل راه آهن تجمع کردند .هزاران کارگر این دو کارخانه با این دو حرکت کارگری هماهنگ در
اراک در روز سه شنبه  82شهریور ،خواهان دریافت دستمزد و مطالبات معوقه خود و داشتن امنیت شغلی هستند.
هزار و  288کارگر کارخانه آذراب چهار ماه است دستمزد نگرفتهاند .کارخانه آذراب با کمتر از  88درصد ظرفیت
کار میکند و کارگران با خطر از دست دادن کارشان روبرویند .بعالوه حدود  088کارگر کارخانه هپکو نزدیک 0
ماه است که دستمزدهایشان مرتب پرداخت نشده است و روسای کارخانه در تیر ماه ،کارگران را اجبارا به مرخصی
فرستادند .این کارگران پس از چند بار تظاهرات خیابانی روز سه شنبه روی پل "شهید بختیاری" روی ریل راه آهن
تجمع و خطوط راه آهن را بستند و شعار سر دادند« :زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ،جان فدا میکنیم در راه آزادگی».
روز سه شنبه یگان ویژه ضد شورش با حمله به هر دو تجمع ،برای متفرق ساختن کارگران گاز اشگ آور شلیک
کردند و به تیراندازی هوایی متوسل شدند.
هزا ران کارگران این دو کارخانه نظیر بسیاری دیگر از کارگران در سراسر ایران ماههاست که دستمزد نگرفته اند و
همواره به آنها وعده های توخالی تحویل داده اند .باالخره کاسه صبر آنها لبریز شد و جاده اراک ـ تهران و پل راه
آهن «شهید بختیاری» را بستند .کارخانجات آذراب و هپکو در کنار کارخانه های ماشین سازی اراک ،واگن پارس،
ساینا و ایرالکو 6 ،واحد صنعتی بحرانی در استان مرکزی است که مقامات دولت اعتراف کرده اند که از نجات آنها
عاجزند .این بخشی از یک عجز عمومی رژیم سرمایه داری اسالمی در حل معضالت عدیده حاکم بر ایران است و
برای کارگران راهی جز ادامه و گسترش مبارزه باقی نگذاشته است.
اما تفاوت اعتراض کارگران آذراب اراک با اعتراضات عمومی کارگران این بود که با بستن جاده و پل راه آهن
اقدامی جدی تر انجام دادند و صدایشان را به گوش دیگر کارگران و مردم رساندند و به همین دلیل نیز مورد یورش
وحشیانه قرار گرفتند ،اما امکان گرفتن حق و حقوقشان وجود دارد .در شرایط کنونی به هر درجه که مبارزه
کارگران با قدرت و جدیت بیشتری همراه باشد نتیجه آن نیز عقب نشینی سرمایه داران و حکومتشان خواهد بود ،چون
موقعیت آنها بی ثبات است .کارگران ایران چند مرتبه زیر خط فقر قرار دارند و جانشان به لب رسیده است و راهی
جز ایجاد تشکل کارگری و مبارزه متشکل برای احقاق حقوق خود ندارند.
ما ضمن ابراز همبستگی با کارگران آذراب و هپکو ،سرکوب آنها را محکوم می کنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی!
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