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اعتصاب کارگران فاز سه پاالیشگاه آبادان
کارگران فاا ساه پاالیشاااه آباادان کاه بای ا پانصاد نفرهساتند باه مادت شا مااه دساتم د
دریافاات نكاارده انااد و در اعتصااا بااه ساار ما برنااد .فااا سااه ایاان پاالیشااااه کااه در حااال راه
اندا ی بوده و قرار باود  22بهمان افتتاا گاردد باا توجاه باه اعتصاا کاارگران راه انادا ی
نشد .شرکت مادع اسات کاه چاون کاارگران تحات پوشا پیمانکاار هساتند مشاکالت آنهاا باه
شاارکت نفاات مربااوط نما گااردد در صااورت کااه طا چنااد سااال گذشااته بااا توجااه بااه سیاساات
دولات در راساتای خصوصا ساا ی و واگاذاری بخا هاای مختلا تولیاادی باه پیمانکاااران
تعداد یادی کارگر و متخصص ا طریق پیمانکاار جاذ نماوده کاه دساتم دهای باه مراتا
کمتاار ا کااارگران رساام شاارکت نفاات دریافاات ما کننااد در واقا بااه مرورکااارگران بخا
خصوص که برای پیمانکاران کار م کنناد جاای کاارگران رسام را ما گیرناد .کاارگران
رسم با نشست شده و شرکت نفت ساال هاای یاادی اسات کاه کاارگران رسام جاذ نما
کند و مرحله به مرحلاه کاار را باه پیمانکااران ما ساپارند کاارگران غیار رسام ا ابتادای
ترین حقوق محروم و کمتارین دساتم دها را ما گیرناد حاال باا وجاود ایان شارایط شا مااه
دسااتم د کااارگران پرداخاات ناردیااده و نمایناادگان شاارکت نفاات اظهااار م ا کننااد کااه مشااکل
کارگران به ما مربوط نم شود .اعتصا کارگران فا سه پاالیشااه آبادان در اعتارا باه
عدم پرداخت دستم دها در شرایط صاورت ما گیارد کاه بسایاری ا کاارگران و ماردم در
اقسا نقاط ایران به خیابان ها آمده و دور جدیادی ا مباار ه را شارو کارده اناد .ا آنجاا کاه
هنو امکان به میدان آمدن همه جانبه کارگران با اعتصاابات سراساری فارا نرسایده اماا هار
اعتصا و اعترا و تجم کارگری که باا مطالباه اقتصاادی هام باشاد در ایان موقعیات در
راسااتای تقویاات جنااب و اتحاااد طبقااه کااارگر و مااردم مبااار اساات .مبااار ه باارای مطالبااات
اقتصااادی جاادای ا مبااار ه آ ادیخواهانااه نبااوده و هاار كاادام باادون دیاااری کاماال نبااوده و در
نهایت انقال بر پایه مطالبات اقتصادی و سیاس معنا و تحقاق ما پاذیرد .کادام کاارگر و یاا
مردم که در خیابان هستند مشکالت اقتصادی نداشته و این سیستم حکومت فشاار مضااعف
را به آنها تحمیل نکرده است؟

کارگران!
در این شرایط حساس تاریخ اعتصا و هر گونه مبار ه دساته جمعا شاما ما تواناد نقا
تعیین کننده ای در سرنوشت جنب و خاود شاما داشاته باشاد ها اران و میلیاون هاا کاارگر و
مردم ایران خواهان ندگ بهتار و رفااه عماوم و آ ادی هاای سیاسا و اجتمااع هساتند و
ایاان موضااو بااا مبااار ه متحدانااه در همااه مینااه هااای اقتصااادی و سیاس ا متحقااق خواهااد
شااد.هرگ ا فرامااو نخااواهیم كاارد کااه اعتصااا سراسااری کااارگران و بخصااوص کااارگران
شاارکت نفاات در سااال  77کماار رژیاام ساالطنت را شکساات .هنااو بااا فاارا رساایدن اعتصااابات
سراسری فاصاله داریام و جناب بایاد گامهاای بیشاتری باه جلاو بار دارد اماا هار اعتصاا و
اعتراض موثر و یک ضربه قوی بر پیکر جمهاوری اساالم اسات .فراماو نما کنایم کاه
در جریان انقال  77مردم شعار م دادند "کارگر نفت ما حام سر ساخت ماا" تااری ما
تواند بار دیار تکرار گردد .به امید آن رو .
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