
  شودى آغاز مى کارکنان پتروشيمىاعتصاب غذا
 

.رماه، اعتصاب غذاي سه روزه کارکنان صنايع پتروشيمی اراک آغاز مي شوداز روز شنبه هشتم آذ  
 

کارکنان پتروشيمی اراک، که در اعتراض به سياست خصوصي سازي صنايع پتروشيمی، هفته هاست در  
 روز اعتصاب غذا خواهند 3اعالم کرده اند که از فردا شنبه هشتم آذرماه به مدت : اعتراض و اعتصاب هستند

.ازدهم آذر ماه در سالن آمفي تئاتر تجمع خواهند نموديکرد و سپس باز در روز سه شنبه   
 

ين اين تصميم زمانی اتخاذ شد که نمايندگان کارکنان صنايع پتروشيمی، از اعالم خواستها و مذاکراتشان با مسئول
اين . ت مديره اين صنايع نتيجه اي نگرفته و با بي اعتنايي مقامات رژیم اسالمي مواجه شدندحکومتي و هيئ

نمايندگان ، قبًال با رفتن به مجلس اسالمي ، همراه با ديگر نمايندگان کارکنان پتروشيمی در آبادان و خارک و 
آنان خواهان آن هستند که دولت اسالمي رسمًا . داصفهان، خواستها و مطالبات برحق خود را اعالم کرده بودن

کارگران و طرح خصوصي سازي صنايع پتروشيمی و واگذاري آن به بخش خصوصي را لغو کند و از فروش 
.کارکنان به بخش خصوصي خودداري کند  

 
.کارکنان پتروشيمی خواهان تضمين امنيت شغلي تا زمان بازنشستگي و باقي ماندن در صنعت نفت ايران هستند  

  
 راه کارگر با تمام توان خود از مبارزات بر حق کارگران صنايع پتروشيمی -سازمان کارگران انقالبی ايران

ر کارگران و مزدبگيران ايران دعوت حمايت می کند و از همه کارگران صنايع پتروشيمی، صنعت نفت و دیگ
می کند که مبارزه کارگران پتروشيمی را عليه سیاست خصوصي سازي مورد حمايت قرار دهند و با 

هماهنگي مبارزات خود عليه سياست های ضد کارگری رژیم اسالمي و کارفرمايان و تقويت ارتباطات ما بين 
رزه براي دفاع از حق کار، تضمين امنيت شغلي، ممنوعيت نمايندگان کارگران و پيشروان اين حرکت ها، مبا

طبعًا با گسترش اين مبارزات و حمايت خانواده هاي . اخراج، حق اعتصاب و تشکل را گامي به پیش برند
.اين تهاجم را در هم شکستات ، مي توان زکارگري و شرکت آنان در اين مبار  
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