
 اولتيماتوم کارگران پتروشيمی اعالم شد
 اعتصاب می کنيم

 
 

ندگان کارکنان شرکتهاي پتروشيمي آبادان، اصفهان، خارک و اراک، ديروز دوم  آذرماه به مجلس يگروهي از نما
.ندگان مجلس اسالمي و وزير کشور و دولت اعالم کنندياسالمي رفتند تا پيام کارگران را به نما  

 
ري ضمن اعالم پيام کارگران و کارکنان صنايع پتروشيمي، به دولت اسالمي اولتيماتوم دادند که در نمايندگان کارگ

 صورتي  که رسمًا طرح خصوصي سازي اين صنايع و فروش کارخانه و کارکنان به بخش خصوصي را لغو نکند
ن، خارک و اراک دست به کارگران شرکتهاي پتروشيِمي در آبادان ، اصفها. و به خواست کارگران گردن نگذارد

.اعتصابی متحدانه خواهند زد  
 

آنان خواهان تضمين  امنيت شغلي. کارکنان پتروشيمي خواهان لغو طرح انتقال کارکنان به بخش خصوصي هستند  
.  تا زمان بازنشستگی و باقی ماندن در صنعت نفت ايران هستند  

 
خش خصوصی، واگذاری صنايع مساوي است با طرح به کارگران به تجربه دريافته اند که هرگونه انتقال به ب  

و آن تنها به معنی اخراج ، بازخريد کارگران، لغو بسياری از امتيازات و حقوق برسميت " تعديل ساختار" اصطالح 
.شناخته شده آنان است  

 
و تحصن ها و ميتينگ دقيقًا به همين دليل است که کارگران صنايع پترو شيمي از پنجم آبانماه، با برگزاری تجمعات 

.های بزرگ اعتراضي، عليه تصميم دولت اسالمي برای انتقال اين صنايع به بخش خصوِص ايستاده اند  
 

 راه کارگر به اين اراده مصمم و يکپارچه کارگران پتروشيمی درود می فرستد و از -سازمان کارگران انقالبي ايران
-انتظار دارد براي دفاع از حق کار، تضمين امنيت شغلي همههمه کارگران ايران، خصوصًا کارگران صنعت نفت   

 همه کارگران و مزد بگيران؛ ممنوعيت اخراج، برای قرار داد های دسته جمعي توسط نمايندگان منتخب کارگران 
بی شک بدون همياری و همدلي و پشتيباني . برای حق تشکل واعتصاب کارگران و کارکنان پتروشيمی را ياری کنند

، کارگران و مزدبگيران ايران، که خود مورد تهاجم بي رحمانه سياستهای غير انسانی حکومت هستند، اين شما
. کارگران و کارکنان پتروشيمی را ياری کنيد.مبارزه نمي تواند به پيروزی برسد  
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