
 اعتراضات کارگری و کارکنان پترو شيمی تا لغو رسمی تصميم دولت ادامه خواهد داشت
 
 

بيش از هزار نفر . برای هفتمين بار، کارکنان پتروشيمی اراک در اعتراض عليه خصوصی سازی بپا خواسته اند
 خويش، با راه پيمايی از کارکنان پتروشيمی اراک با تجمع در سالن آمفی تاتر و اعالم مجدد خواستها و مطالبات

در محوطه شرکت و سپس تحصن در مقابل در ورودی شرکت، خشم و اعتراض خويش را نسبت به سياست 
.خصوصی سازی صنايع پترو شيمی ابراز کردند  

 
 صبح و پس از زدن کارت ساعت 7کارکنان پترو شيمی اراک تصميم گرفتند که بار ديگر روز شنبه از ساعت 

ماشين نيستيم که " ن کنند و روز دوشنبه نيز برای پيگيری اعتراضات خود و با تاکيد بر آنکهدر نقليه شرکت تحص
.در سالن آمفی تاتر تجمع کنند" به همراه کارخانه فروخته شويم  

 
اعتراضات کارکنان پتروشيمی اراک، اصفهان و خارک که از پنجم آبان ماه بدنبال واگذاری صنايع پتروشيمی به 

کارکنان صنايع پتروشيمی در اين مدت با برگزاری تجمعات اعتراضی و ارسال . از شده استبخش خصوصی آغ
. طومارها و انتخاب نمايندگان خود، کوشيده اند دولت اسالمی را از اين تصميم غير انسانی منصرف کنند

. تصميمی که امنيت شغلی کارگران را به خاطر انداخته است  
 

اصالح ساختار،صنعت "انند که خصوصی سازی اين صنايع، جزئی از طرح کارگران صنايع پترو شيمی ميد
" اصالح ساختار"باصطالح "اين طرح . است که سالهاست در دستور کار دستگاه حکومتی قرار داشته است" نفت

عامل اخراج و بازخريد شمار زيادی از کارگران و کارکنان شرکت های وابسته به صنعت نفت از جمله شرکت 
.ملی گاز، پااليشگاه آبادان، شرکت خدمات و پشتيبانی صنعت نفت و فروشگاههای زنجيره ای بوده استسهامی   

 
آنان خواهان لغو رسمی تصميم . با توجه به اين سابقه است که کارگران خواهان تضمين امنيت شغلی خويش اند

رفتن رسمی نامه و تصميم رئيس آنان خواهان پس گ. دولتی برای انتقال و فروش کارگران به بخش خصوصی اند
کارگران خواهان آنند که تحت پوشش شرکت نفت ملی ايران باشند و امنيت . سازمان صنايع پتروشيمی هستند

.شغلی آنان تا زمان باز نشستگی تضمين شود  
 

 راه کارگر ضمن حمايت قاطع از خواست های کارگران اعتصابی صنايع -سازمان کارگران انقالبی ايران
وشيمی، کارگران اين صنايع را در اراک، اصفهان ، خارک و آبادان به يک مبارزه متحد فرا ميخواند و پتر

انتظار دارد که کارگران اين صنايع از طريق تعيين نمايندگان خود و تقويت ارتباطاتشان با يکديگر و ديگر 
ی و برای حق کار، بيمه بخشهای صنعت نفت ، مبارزه متحدی را عليه سياست خصوصی سازی، بيکار ساز

.بيکاری مکفی، ممنوعيت اخراج کارگران، افزايش دستمزدها، حق تشکل و حق اعتصاب سازمان دهند  
 

اينک که کارگران اخراجی و باز نشسته آبادانی هم به ميدان آمده اند و کارگران نفت، به چشم خود، عدم اجرای 
 صنعت نفت را  می بينند، می بايد همه کارگران صنعت قول و قرارهای مسئوالن حکومتی و دست اندر کار آن

نفت، صنایع پتروشيمی و ديگر کارگران و مزد بگيران را عليه سياست خصوصی سازی را در صفی متحد و 
بی ترديد ادامه اين مبارزه و به ميدان آمدن کارگران صنعت نفت می تواند و اين پتانسيل . يکپارچه به ميدان آورند

حکومت اسالمی را به عقب راند و کارگران ايران را در موقعيت بهتری در مقابل سياست ضد انسانی را دارد که 
مبارزه ای که بی ترديد موج وسيعی ازحمايت را در سطح داخلی و بين المللی . بيکار سازيها و اخراجها قرار دهد

.از کارگران ايران به همراه خواهد آورد  
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