
 

پشتیبانی از اعتصاب کارگران صنایع پترًشیمی امری 

 !عاجل است

 

در ایزاى کارفزهایاى ّ دّلت حاهی طزهایَ " تٌذر اهام"کارگزاى صٌایع پتزّشیوی 

کارگزاى کَ دُویي رّس اعتصاب را پشت طز گذاشتَ . داراى را تَ هصاف طلثیذٍ اًذ

ى ّ اعتالی هثارسٍ تزای تحقق کارگزا اًذ هیزًّذ تا ًْیذ تخش هقاّهت در هیاى طایز

 . هطالثات ّیژٍ طثقاتی خْد تاشٌذ

 

اعتزاض کارگزاى صٌایع پتزّشیوی تز پایَ دّ هطالثَ هحْری شکل گزفت ، تزچیذٍ 

شذى شزکتِای پیواًکاری ّ تَ دًثال آى قزار گزفتي کارگزاى در سیز پْشش هظتقین 

عالٍّ .را ًشاى هیذُذ در ایي دّرٍ  هجتوع پتزّشیوی اطاص اعتزاضات کارگزاى

تزآى ، پاییي تْدى ططح دطتوشدُا ّ تزخْرداری اس طایز هشایا ًیش درلیظت هطالثات 

ایي دّهیي اعتصاتی اطت کَ کارگزاى صٌایع پتزّشیوی . کارگزاى گٌجاًذٍ شذٍ تْد

. هٌطقَ هاُشِز در اعتزاض تَ عذم تحقق هطالثات تزحق خْد طاسهاى هیذٌُذ

ردیي هاٍ اهظال تزگشار شذ کَ تذًثال آى کارفزهایاى قْل اّلیي اعتصاب در فزّ

هاَُ تَ درخْاطتِای آًاى جاهَ عول تپْشٌذ ، اها  ۶هظاعذ دادًذ تا در یک هِلت 

رّسٍ تزای  ۵۱پض اس اتوام ایي هِلت کارفزهایاى هجذدا خْاطتار توذیذ یک هِلت 

یاى آشٌایی داشتٌذ دفع الْقت کزدى کارگزاى شذًذ، کارگزاى کَ تا تزفٌذ کارفزها

ایٌثار تا ارادٍ هصون ّعشهی اطتْارحیلَ آًاى را خٌثی کزدٍ ّ پاطخ کارفزهایاى را تا 

تجاطت تا طایز کارگزاى صٌایع پتزّشیوی هٌطقَ . تذارک اعتصاتی گظتزدٍ دادًذ

هاُشِز ّ ًیش کارگزاى دیگزصٌایع در ایزاى تَ یاری ُن طثقَ ای ُایشاى تزخاطتَ ّ 

 .در راٍ دطتیاتی تَ هطالثات تز حقشاى پشتیثاًی کٌٌذ آًاى را 

 

  !کمٌنیست رفقای کارگر، نیرًىای چپ ً

 

ُوثظتگی هثارساتی تا اعتصاب قِزهاًاًَ کارگزاى صٌایع پتزّشیوی کَ در یک 

شزایط تغایت خفقاى آّر تحت حاکویت یک رژین هیلیتاریظتی ُار ّ در سیز طتن 

آهذٍ اًذ جشء ّظایف اخص تَ هیذاى  طیاطی طزهایَ داراى -اقتصادی 

طایزًیزُّای چپ ّ کوًْیظت ّ کلیَ گزایشات رادیکال درّى طثقَ  طْطیالیظتی

تکْشین تا تا حوایت ّ پشتیثاًی ُوَ جاًثَ اس اعتصاتیْى پزچن . کارگز اطت

هثارساتی کارگزاى را تَ اُتشاس در آّرین ّ آًاى را در راٍ پیشزفت اعتصاب ّ تحقق 



ًگذارین کارفزهایاى ّ دّلت حاهی آًاى تعزض تیشتزی را تَ . اى یاری دُینهطالثاتش

تٌِا در ُوثظتگی طثقاتی ّ هثارساتی اطت . کارگزاى ّ ططح سًذگی آًاى ّارد آّرًذ

کَ آًاى هیتْاًٌذ طکاًذار هثارسٍ تزای عقة راًذى طزهایَ داراى ،تِثْد ططح سًذگی 

 . ایز کارگزاى ّ سحوتکشاى تاشٌذ، کظة رفاٍ ّ اهٌیت شغلی تزای خْد ّ ط

 

زنده باد ىمبستگی مبارزاتی سایر کارگران با اعتصابیٌن صنایع 

 !پترًشیمی در ایران

 

 !سرنگٌن باد رژیم سرمایو داری جميٌری اسالمی در ایران

 

 !جميٌری شٌرایی                  کار رفاه آزادی 

 

 ! یسمزنده باد سٌسیال              زنده باد آزادی 

 

 

  ۱۱۴۴اکتبر  ۶برابر با  ۴۹۳۱مير ماه  ۴۱ىستو اقلیت 

  


