
ابدابديياعتصاب عليه خصوصی سازی صنايع پتروشيمی  گسترش می اعتصاب عليه خصوصی سازی صنايع پتروشيمی  گسترش می    
 

بدنبال واگذاری صنايع پتروشيمی اصفهان، اراک و خارک به بخش خصوصی و اعتصاب و ميتينک بزرگ کارکنان 
پترو شيمی اراک در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، اينک کارکنان پتروشيمی خارک نيز به اين اعتراض 

.پيوسته اند  
 

 آبانماه، کارکنان مجتمع پتروشيمی خارک، در اعتراض به واگذاری صنايع پتروشيمی به بخش خصوصی 9روز جمعه 
آنان با صدور قطعنامه ای و نوشتن طوماری اعتراضی به مقامات . دست به اعتصاب زده و جلوی مجتمع تجمع کردند

 نفت آن به واگذاری صنايع پترو شيمی به بخش حکومتی، اعتراض شديد خود را به تصميم دولت اسالمی و وزارت
کارگران تهديد کردند که در صورت عدم دريافت پاسخ قانع کننده . خصوصی اعالم کردند و خواهان لغو اين تقسيم شدند

و لغو کليه بندهای بخشنامه ارائه شده توسط نعمت زاده رئيس سازمان صنايع پتروشيمی، مبنی بر منفک شدن کارکنان 
.در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، اقدامات شديدتری انجام خواهند دادشاغل   

 
گزارشات حاکيست که با انتشار نامه معاون وزير نفت و رئيس سازمان پترو شيمی در باره انتقال کليه کارکنان صنايع 

ضات گسترده ای زده پترو شيمی به بخش خصوصی، کارکنان اين صنايع در اراک و خارک و اصفهان دست به اعترا
کارکنان اين صنايع اعتراض خود را به انتقال به بخش . و مسئله اين انتقال، خشم کارگران را بشدت برانگيخته است

کارکنان صنايع پترو . خصوصی اعالم کرده و خواهان آن هستند که هم چنان تحت پوشش وزارت نفت قرار داشته باشند
به بخش خصوصی را در چندين سال گذشته شاهد بوده اند به عينه مشاهده کرده اند شيمی که تجربه انتقال صنايع کشور 

که سياست خصوصی سازی مساوی است با سياست اخراج و بيکار سازی کارگران، عدم امنيت شغلی و لغو بسياری از 
.امتيازات و دستاوردهای کارگران  

 
ران صنايع پتروشیيمی عليه سياست خصوصی سازی اين  راه کارگر از خواست کارگ-سازمان کارگران انقالبی ايران

صنايع و برای حق کار و امنيت شغلی، برای ممنوعيت اخراج کارگران، برای افزايش دستمزدها ،  بيمه بيکاری 
مکفی،  حق تشکل مستقل و حق اعتصاب حمايت می کند و کارگران ايران، خصوصًا کارگران صنايع نفت و پتروشيمی 

. از کارگران صنايع پتروشيمی اراک و خارک و اصفهان فرا می خواندرا برای حمايت  
 

                                  
  راه کارگر–سازمان کارگران انقالبی ايران 
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