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 حوایت از

 اعتصاب کارگراى پترًشیوی هاه شير

 ُای پترّشیوی هاُشِر، از سْم هِرهاٍ اهسال تا کٌْى اداهَ دارد ّ خْاست ُای برحك پیکار کارگراى هجتوع
بر پرچن هبارزاتی شاى ًْشتَ کارگراى هبنی بر لغو کار هوقت و پیواى کاری و عقذ قرارداد جوعی و استخذام رسوی 

تا کٌْى هطرح شذٍ ّ در جریاى اعتصاب شجاعاًَ کارگراى  ٠٩٣١ْاست کارگری از فرّردیي سال ایي خ. شذٍ است

بَ   علیرغن قول و قرارهای ظاهرًا هساعذ هقاهات رسوی و دولتی پتروشیوی هجتوع ُای گًْاگْى پترّشیوی هاُشِر

رعاب رّبرّ شذٍ ّ فعالیي آًِا سراًجام ًرسیذٍ است ّ کارگراى ُوْارٍ بَ خاطر طرح ایي خْاست ُا با فشار ّ ا

 .هْرد تِذیذ لرارگرفتَ اًذ

کارگر هجتوع ُای گًْاگْى اداهَ دارد ّ ًکتَ هِن در  ٠٠٦٦اعتصاب شکُْوٌذ کًٌْی کارگراى پترّشیوی با شرکت 

از ایي رابطَ، ُوبستگی هبارزاتی دیگر کارگراى رسوی پترّشیوی با آًاى ّ خْدداری کارگراى دیگری از کار است کَ 

دیگر ُذف آشکار ایي کارگراى، دستیابی بَ تشکل هستمل ّ پایذار . اًذسْی کارفرها برای تذاّم تْلیذ بَ کار دعْت شذٍ

 . کارگری ست کَ بتْاًذ بَ شکلی هذاّم بَ دفاع از حمْق کارگراى در برابر سرهایَ داراى بپردازد

ز دست آّردُای هِن هبارزات کارگری ست ّ ًتایج ایي پیًْذ بیي هبارزات جاری با خْاست تشکل یابی ُوْارٍ یکی ا

هبارزٍ پرشکٍْ، بَ ُر شکلی کَ پیش برّد؛ خْد تجربَ ارزشوٌذی برای کارگراى پترّشیوی ّ هجوْع کارگراى ایراى 

عضل تشکل یابی ای برای جٌبش کارگری فراُن آّرد ّ در پاسخ بَ هاست تا با اًذّختي داًش هبارزاتی خْد، اهیذ تازٍ

 . آًاى هْثر ّالع شْد

ُرگس در هاُیت ارتجاعی ّ پلیذ جوِْری اسالهی ًیست کَ بَ خْاست ُای بر حك کارگراى جاهعَ ها پاسخ درخْر 

سیاست رژین جوِْری اسالهی جسسرکْب ّ تْسعَ بی عذالتی ّ . بذُذ ّ حتی اًذکی از درد ّ رًج کارگراى را بکاُذ

ا پیکار کارگراى جاهعَ ها در ُوبستگی بیي الوللی خْد سرًْشت دیگری را برای رُائی از اه. چپاّلگری چیسی ًیست

 .ایي تبَ کاری رغن هیسًذ

حوایت از هبارزات کارگراى پترّشیوی هاُشِر ّ ُوبستگی با ایي پیکار ًمطَ اهیذ ّ دلگرهی کارگراًی را فراُن هی 

شْرای حوایت از هبارزات در ُویي راستا . َ دل بستَ اًذسازد کَ در پیکار خْد، بَ ُوبستگی توام هردم جاهع

استکِلن  ضوي حوایت ّپشتیباًی از فراخْاًِا ّالذاهات احساب ّسازهاًِا ّتشکل ُای  -آزادیخْاُاًَ هردم ایراى

ات ّ آزادیخْاٍ  ّ سْسیالیست در دفاع از کارگراى  ، توام اًساى ُای آزادٍ ّ سْسیالیست را بَ حوایت از ایي هبارز

گردُوائی در برابر سفارت جوِْری اسالهی در استکِلن ّ اعتراض بَ سیاست ُا ّ هاُیت ضذ کارگری جوِْری 

 اسالهی فرا هی خْاًذ
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