
 فراخوان
برای کارزار در حمايت از اعتصاب کارگران ماهشهر    

 برای آ زادی همه فعاالن کارگری دربند وحمايت از جنبش کارگری ايران

کانادا همزمان بود با اعتصاب پرشکوه  -در مونترال" اتحاد چپ ايرانيان درخارج ازکشور" سوم برگزاری اجالس
دور اعتصابات کارگران اين مجتمع برای تبديل قراردادهای پيمانی به اين سومين . کارگران پتروشيمی ماهشهر

قراردادهای رسمی، حذف شرکت های انگلی واسطه و پيمانکاروپايان دادن به تبعيضاتی است که به بخش زيادی از 
.کارگران وخانواده های اين مجتمع به خاطر قراردادهای پيمانی تحميل ميشود  

شش هزاروپانصد کارگر واحدهای مختلف اين مجتمع با تشکيل کميته اعتصاب وباحمايت  اکنون دوازده  روز است که
اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی مورد .خانواده هايشان اعتصاب را برای دستيابی به خواست هايشان ادامه می دهند

ين ترتيب فصل جديدی حمايت اتحاديه ها و تشکل های کارگری خوزستان و ديگر نقاط ايران قرارگرفته و به ا
.رادرپيکارطبقه کارگر ايران بازگشوده است  

  برای حمايت ازاين اعتصاب باشکوه ، برای آزادی همه فعاالن کارگری زندانی و همه زندانيان سياسی و عقيدتی، برای
درنگ همه حمايت ازآزادی حق تشکل و اعتصاب وآزادی های بی قيدوشرط سياسی الزم است که نيروهای چپ ايران بی 

.امکانات خودرادر هر سطحی بسيج و هماهنگ کرده و بطور متحد وموثر کارزارهای حمايتی را آغاز کنند  

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ايران درخارج از "در همراهی با "اتحاد چپ ايرانيان در خارج ازکشور"ما
رهائی کارگران زندانی و همه زندانيان سياسی اعالم  که ماه اکتبرراماه کارزار برای)" متشکل از پانزده نهاد "(کشور
که کارزارهای همه جانبه حمايتی ازکارگران اعتصابی "کارزاراتحاد بين المللی برای حمايت از کارگران ايران"کرده و

ت از ماه اکتبر را به عنوان ماه کارزار برای حمايت از جنبش کارگری ايران بويژه حماي ،ماهشهر را فراخوانده است 
اعتصاب کارگران ماهشهر،آزادی همه فعالين کارگری زندانی و همه زندانيان سياسی اعالم کرده و همه فعاالن مستقل 

و سازمان های چپ را به همکاری و هماهنگی برای  چپ،همه نهادها وتشکل های مدافع حقوق کارگران ، تشکلها
.برگزاری کارزارهای حمايتی فرا می خوانيم  

م که خيزش جنبش کارگری در داخل کشورزمينه را برای همکاری های هر چه بيشتر عناصر و آحاد گوناگون ما اميدواري
چپ انقالبی فراهم ساخته و همه ظرفيت های ما را برای دفاع هرچه فعال تر از جنبش کارگری در حال عروج ايران را 

 بردرسانه تلويزيونی چشم انداز رادرخدمت پيشاز جمله " ما تالش خواهيم کرد که همه امکانات .هماهنگ تر نمايد
.وانعکاس اين کارزارقراردهيم  

ما آمادگی مان را برای هر نوع هماهنگی و همکاری در پيشبرد کارزارهای مشخص اعالم کرده وصميمانه دست همه 
.نيروهائی راکه خواهان همکاری و هماهنگی می باشند به گرمی ميفشاريم  

 

"يرانيان در خارج ازکشوراتحادچپ ا"هيئت اجرائی  

.جمعه پانزدهم مهر هزاروسيصدونود برابر با هفتم اکتبر دوهزارويازده  
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