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در دهمين روز . اعتراضات و تجمعات کارگران صنايع پتروشيمی در اراک و اصفهان و خارک همچنان ادامه دارد
جمع کرده تا مخالفت خود را از شروع اين اعتراضات، کارگران پتروشيمی اراک در سالن آمفی تئاتر اين شرکت ت
کارگران با دادن قطعنامه ای، . با واگذاری پتروشيمی به بخش خصوصی و خارج شدن از وزارت نفت اعالم کنند

.مجددًا بر خواست کارگران پتروشيمی مبنی بر ماندن در شرکت ملی نفت ايران تأکيد کردند  
 

راضات کارگری و گسترش آن به ديگر مناطق کارگری گزارشات حاکيست که فرماندار منطقه نيز که از رشد اعت
.به هراس افتاده است با حضور در اجتماع کارگران قول داد که تا يک هفته ديگر مشکالت کارگران را پيگيری کند  

در پتروشيمی اصفهان نيز اعتراضات کارگری ادامه داشته و يکی از نمايندگان مجلس اسالمی با شرکت، در 
قول پيگيری خواست کارگران را داده است و گفته است که قرار داد استخدامی بين کارکنان و اعتراض کارگران 

وزارت نفت را يک طرفه نقص کرده اند و اين غير قانونی است و او از طريق مجلس و مکاتبه با وزارت نفت 
.خواست کارگران را پيگيری خواهد کرد  

 
 آبانماه 5می مبنی بر انتقال کارگران به بخش خصوصی، از روز اين اعتراضات که با انتشار نامه رئيس پتروشي

عليرغم آنکه اعالم شده است که کارگران پتروشيمی . آغاز شده است؛ خشم کارگران پتروشيمی را برانگيخته است
به بخش خصوصی منتقل نخواهند شد اّما کارگران صنايع پتروشيمی در اراک ، اصفهان و خارک خواهان تضمين 

 شغلی خويش، لغو رسمی تصميم سازمان پتروشيمی و وزارت نفت بر انتقال کارگران پتروشيمی به بخش امنيت
.خصوصی هستند  

 
 راه کارگر از خواست و مطالبه کارگران پتروشيمی قاطعانه حمايت می کند و همه -سازمان کارگران انقالبی ايران

 ميخواند با حمايت از خواست و اعتراض کارگران کارگران ايران، خصوصًا کارگران نفت و پتروشيمی را فرا
.پتروشيمی از حق کار، تضمين امنيت شغلی ، ممنوعيت اخراج کارگران حمايت کنند  
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