
  

  !از مبارزات كارگران پتروشيمي دفاع كنيم
  
  

پتروشيمی ماهشهر بار ديگر برای رسيدن به چند هزار کارگر  اخير، روز هایدر 
اين واحد بزرگ توليدی  کارگران . مطالبات بر حق شان دست به اعتصاب زدند

پس از اينکه در اواخر شهريور ماه مطلع شدند که کارفرما عليرغم قولی که 
 انعقاد قراردادهای دسته جمعی به آن چيدن شرکت های پيمانکاری و برجهت

  .گرفتندد ي تصميم به توقف چرخ تول، در اقدامی اعتراضی،خود سر باز می زند تعهدها داده است از عمل به 

 

 روز از رفتن به سر کار خودداری ١١ کارگران اين واحد به مدت  امسال، فروردين ماه٢٠در چند ماه پيش يعنی 
و سفيد امضاء و قطع دست قراردادهای موقت   خود که لغو طبيعیهای گی به خواستدده و خواهان رسينمو

جهت ها  آنعزم کارفرما با ديدن قدرت اتحاد کارگران و .  شدند،ها قرار داشت شرکت های پيمانکار در راس آن
های   به نقش شرکتپايان دادن ا و از جملههای آنه پذيرش برخی از خواست به، شانرسيدن به مطالبات

ها قبل  سال ظاهرًا از های پيمانکاری کوتاه کردن دست شرکتبا این که . ها فرصت خواست از آنپيمانکاری 
به خوبی می دانند ، ولی کارفرما یا در واقع استثمارگران انگل توسط دولت جمهوری اسالمى پذيرفته شده است

به .  داران می توانند از عمل به آن خودداری کنندکه با حمایت همين جمهوری اسالمی مدافع منافع سرمایه
ها عليرغم فرصت خواستن از کارگران برای کوتاه کردن دست شرکت های پيمانکاری، به  همين خاطر هم آن
   . قول خود عمل نکردند

   
 ، بدليل ماهيت ظالمانه شان شرکت های پيمان کاری و قرار دادهای موقتاستفاده از واقعيت اين است که 

 ترفندها هم وحشيانه کاربرد این ابزارها وبدون حتی کارگران . مضاعفی بر دوش کارگران می باشدفشار 
فقر و شاهد  و هنوز هم  و مجبورند مدت زمانی طوالنی برای دستمزدی ناچيز جان بکنندشونداستثمار می 

ن رزمنده پتروشيمی در حرکت اعتراضی کارگرا . باشندها آنشرمنده شکم گرسنه و  خانواده خودمحروميت 
دندان گرد ايران با توسل به وابسته و  بورژوازی هاست که سالکه شرایطی بوقوع می پيوندد که همه می دانند 

بخشی از  ، نه تنهاهای پيمانکاری قراردادهای موقت و سفيد امضا و همچنين استخدام کارگران از طريق شرکت
زير ضرب   با شدتی بيش از گذشته راکارگران امنيت شغلی بلکه يغما می برد بهها را   آن بخور و نميردسترنج
گرفته می شود تا حقوق  ، بکار الزاما زير سه ماه ،فواصل کوتاهبرای کارگر قراردادی کارگری است که . می گيرد

است که این  های پيمانکاری شرکتنقش  با تکيه بر چنين قانونی،. مندرج در قانون کار شامل حالش نشود
  تاها قرار می دهند آنار ي در اختراند نبر اساس قانون کار استخدام کمستقيما و کارخانه ها کارگری که بايد خود 

حقوق  بخشی از ،خودعملکرد ضد کارگری  اين ها در ازای  آن .شوندانون کار خالص ق "شر" از یان اصلیکارفرما
های پيمانکاری از سر  های موقت و کوتاه کردن دست شرکت دقراردا  لغو بنابراين. را به جيب می زنندانکارگر

های   که در اکثر اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال عادالنه ای ست ای عمومی و خواستکارگران مطالبه
اما این مطالبات بدليل ماهيت ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی و اعمال   .طرح گرديده استبطور طبيعی اخير 

همواره با چماق سرکوب جمهوری اسالمی مواجه گشته و اين رژيم ان توسط این حکومت، دیکتاتوری عری
ها و تامين منافع سرمايه داران وابسته زالو صفت  ن خواستيجنايتکار از هيج وحشيگری  جهت  سرکوب ا

   .تسکوتاهی نکرده ا
ها برای رسيدن به  و مبارزه آن شيمی کارگران پترومطالبات بر حق چريکهای فدائی خلق ايران ضمن حمايت از 

توجه کارگران را برايش می رزمد ایران است که  کل طبقه کارگر هدفی ها که در واقع بخشی از آن  اين خواست
که کوچکترین در کشور ما  می کنند که در شرایط دیکتاتوری مطلق العنان بورژوازی وابستهبه اين واقعيت جلب 

اولين  اش با هر جناح و دسته این رژیم ضد کارگری  نابودیمی شناسد، حقوق صنفی طبقه کارگر را برسميت ن
  .بر حق شان می باشداصلی های  شرط رسيدن کارگران به خواست

  
  !زنده باد مبارزات دليرانه کارگران پتروشيمی برای احقاق حقوق بر حقشان

   !نابود باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی
  !مونيسمزنده باد ک!  باد انقالبپيروز

  
  با ایمان به پيروزی راهمان
 ١٣٩٠مهر   -چریکهای فدایی خلق ایران


