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بدنبال واگذاری سه شرکت پتروشيمی اراک، اصفهان و خارک به بخش خصوصی، کارکنان پتروشيمی اراک دست 
صدها تن از کارکنان اين شرکت باحضور در آمفی تاتر اين شرکت اعتراض شديد خود را به اين . به اعتراض زدند

سياستی که بدنبال آن، بسياری از کارگران و کارکنان پتروشيمی، به مانند . ياست حکومت اسالمی اعالم کردندس
.بسياری ديگر از واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی، شغل و کارشان را از دست خواهند داد  

 
  و در روز چهارشنبه اعتراضات کارگران و کارمندان شرکت پتروشيمی اراک از روز دوشنبه آغاز شده است

کارگران با شرکت در يک ميتينگ بزرگ، که بسياری از کارکنان شرکت حضور داشتند، بشدت عليه سياست 
. خصوصی سازی اعتراض کردند و خواهان آن شدند که همچنان تحت پوشش وزارت نفت قرار داشته باشند

ی به خواسته هايشان جاده اصلی کنار پترو کارکنان پترو شيمی اراک تهديد کرده اند که در صورت عدم رسيدگ
.شيمی را مسدود خواهند کرد و اعتراضات خود را ادامه خواهند داد  

 
اين اعتراضات از آنجا آغاز شد که سهام سه شرکت پترو شيمی اراک، اصفهان و خارک از طرف پترو شيمی در 

وصی منتقل شده وپس از اين، وزارت بورس به فروش رسيده است و کليه کارکنان اين سه شرکت، به بخش خص
نفت درمقابل آنها تعهدی ندارد و در صورت ضرورت، تنها تعداد معدودی از مديران مورد نياز به وزارت نفت 

 درصد سهام پترو شيمی اراک در بورس به فروش رسيده وشرکت سرمايه گذاری بانک 70تاکنون . منتقل می شوند
.ست و مديران پتروشيمی، پس از اين از سوی اين شرکت منصوب خواهند شدملی هم اکنون سهام دار اصلی آن ا  

 
 راه کارگر ضمن حمايت از اعتراض کارگران و کارکنان شرکت پتروشيمی همه –سازمان کارگران انقالبی ايران 

نايع و کارگران ايران را فرا می خواند که عليه سياست ضد کارگری رژيم اسالمی، برای به حراج گذاردن تمام ص
و خصوصی ساری ، که تنها " تعديل" منابع کشور، و بی ثبات کردن موقعيت طبقه کارگر و سازمان دادن سياست 

ثمره اش بيکاری گسترده ، اخراج کارگران، حذف حقوق و مزايای کارگران و بی حقوقی هر چه بيشتر آنان است؛ 
عت گرفته است وظيفه کارگران پيشرو و در دوره ای که سياست خصوصی سازی سر.  به اعتراض بر خيزند

مدافعين حقوق کارگران و مزدبگيران است که طبقه کارگر ايران را برای حق کار، علیه بيکاری مکفی برای 
همه کارگران و افراد آماده بکار، ممنوعيت اخراج ، افزايش دستمزدها و پرداخت فوری و بی قيد وشرط 

تشکل مستقل سازمان داده و آنان را برای سازمان دادن اعتراض دستمزدهای عقب افتاده، حق اعتصاب و 
. عليه سياست ضد کارگری حکومت اسالمی ياری کنند–سراسری   
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