
     !وعده های توخالی ديگر اثر ندارد         

پس از  در سال گذشته،. وارد اعتصاب شدند –بندر امام  –ويژه ماهشهر  ۀمجتمع های پتروشيمی منطقبار ديگر کارگران 

آغاز گرديد. ماهشهر ويژه  ۀاعتصابات پتروشيمی های منطق ،ران پتروشيمی تبريزروز اعتصاب پيروزمندانه کارگ ۱۰

، لغو های زالوصفت پيمانکاری خود را مبنی بر حذف شرکت ۀهای عمد از کار کشيدند و خواست روز دست ۱۱گران کار

به جيب زده  ، وصول مطالبات و پاداش هایقراردادهای جمعی و رسمی با شرکت بستن ،قراردادهای موقت و سفيد امضا

با  آنان .طرح نمودند ،غيرهبهداشت و  ،س اياب و ذهابسروي ،، رسيدگی به وضعيت رقت انگيز غذاشده توسط پيمانکاران

  .دادنداعتصاب پايان آن به ، کردد نبار ديگر اعتصاب خواه ،دها عملی نگرد اگر اين خواستکه شرط اين 

مسئوالن و مديران که طی اين مدت با ياری و حمايت نيروهای سرکوبگر انتظامی و حراستی و وزارت کار، از بی اعتنايی 

، نسبت به کارگران کوتاهی ننمودند وعيد و انواع تهديد به اخراج و بازداشت و ارعابو ن گرفته تا دادن وعده اعتصابيبه ا

 .قول رسيدگی دادند ،باالخره احساس خطر کرده و با قبول شرط کارگران

ند که تأمين معيشت ه اداده و نشان خود را عملی کرد اعتصاب دوبارۀکارگران شرط ، کنون چند ماه پس از اولين اعتصابا

را تشکيل  صدها هزاریجمعيتی کارگر شاغل در اين مجتمع ها که با مجموع خانواده های خود  هزارده ها  و امنيت شغلی

 ،های بسيجی حاکم بر اين صنعت بزرگ سودآورزالوصفت خصوصی و دولتی و باند، بازيچه دست سرمايه داران می دهند

  ند.نيست

تشکيل کميته اعتصاب و  بی ترديد ، بايد بدانند کههای خود به مبارزه برخاسته اند خواست ایپيگيرانه برآنان که اکنون 

در اعتصاب اخير  واست مبارزاتی کارگران  ۀتدارک تشکيل سنديکای مستقل کارگری از اقدامات اصولی و متکی بر تجرب

 .دد رساننمبارزات آنان ياری خواه ۀنيز به سازماندهی هوشمندان

مشترک و  ۀمبارزدر راستای  شانها و مطالبات خواستکه  ،اعتصابی کارگران مجتمع های پتروشيمی ۀپشتيبانی از مبارز

 ۀيافتسازمان جنگ به ضدامی کارگران آگاه تم ۀو بخشی از مبارز ۀ همۀ کارگرانوظيف ،استکارگران ايران  همۀسراسری 

 است. عموم کارگران و همۀ مردم آزاديخواه بايداشتن کارگران و توده های مردم برای در انقياد نگاه د سرمايه داران طبقاتیِ 

و استثمارگران ديگر يار و ياور اتحاد دولت جمهوری اسالمی با سرمايه داران کشاندن  شکست بهو عقب راندن برای به 

 يکديگر باشند تا بتوانند رهائی خود را از استثمار و ستم به دست آورند!

 از مبارزات پيگيرتانفعاالنه  فشاريم،گرمی ه نيز دست شما کارگران اعتصابی را ب »ان انقالبی متحد ايرانکارگر«ما 

  !و تا تحقق خواسته های برحق شما در کنارتان خواهيم بود می کنيمپشتيبانی 

    کارگران انقالبی متحد ايران                                                                                ۱۳۹۰مهر ۹

ruwo.iran@gmail.com   
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