حمایت از مبارزات و خىاستهای به حق کارگران پتروشیمی ماهشهر ،حمایت «
»از جنبش کارگری است
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«حمایت از مبارزات و خىاستهای به حق کارگران پتروشیمی ماهشهر ،حمایت از جنبش کارگری است»
ثُب ثّ گشارع دريبفتی ،کبرگزاٌ يجتًغ پتزٔػیًی يبْؼٓز پض اس پبيبٌ يٓهت اػالو ػذِ ثزای نغٕ کبر ػزکت ْبی
پیًبَکبری  ،کّ در رٔسْبی پبيبَی اػتصبة کبرگزاٌ ايٍ ػزکت در فزٔرديٍ يبِ طبل جبری ،اس جبَت کبرفزيبی ػزکت
(يذيزػبيم) ٔ ثزخی يمبيبت ٔ يظئٕنیٍ يبْؼٓز ( فزيبَذار ػٓز) ثّ کبرگزاٌ ٔػذِ دادِ ػذِ ثٕد ٔ خالف ٔػذِ ٔ ػذو
پبطخگٕيی آَبٌ در ايٍ خصٕؽ ،اس صجح رٔس چٓبرػُجّ طٕو يٓز يبِ دطت اس کبر کؼیذِ ٔ در اطزاف دفتز يزکشی ايٍ
ػزکت تجًغ ًَٕدَذ.ايٍ اػتصبة کّ ثّ ػکم يکپبرچّ ٔ گظتزدِ ای در ايٍ يجتًغ ٔ ػزکت ْبی تبثؼّ آٌ جزيبٌ دارد ،در
ْفتًیٍ رٔس خٕد ــ ػُجّ َٓى يٓز يبِ ــ ثّ کًیتّ اػتصبة کبرگزاٌ ايٍ يجتًغ يُجز ػذِ اطت .کبرگزاٌ ايٍ ػزکت طی
اطالػیّ ْبيی ،ضًٍ اػالو ػًبرِ حظبثی ثزای دريبفت کًک ْبی يبنی اس جُجغ کبرگزی ٔ تمبضب اس تًبيی کبرگزاٌ ٔ
فؼبنیٍ ايٍ جُجغ ،جٓت ارطبل آٌ ػًبرِ حظبة ،ثّ ًّْ کبرگزاٌ ٔ"دٔطتبٌ" ( فؼبنیٍ کبرگزی ) ثب ثیذاری ٔػٓبيتی
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کبرگزاٌ يجتًغ پتزٔػیًیًي يبْؼٓز ،در ثیبَیّ خٕد ػهت دطت يبسيذٌ ثّ ايٍ اػتصبة ٔ تؼکیم کًیتّ ای در ايٍ راثطّ
ايُگَّٕ تٕضیح يی دُْذ کّ:
" کبرگزاٌ ثزای احمبق حمٕق ٔيطبنجبتؼبٌ " ،اس جًهّ " نغٕ لزاردادْبی يٕلت  . . .دطت ثّ اػتصبثی ثشرگ سدِ اَذ ".
آَبٌ درًْیٍ ثیبَیّ  ،ثّ درطتی تأکیذ کزدِ اَذ کّ  " :يب ثّ ايٍ َتیجّ رطیذِ ايى كّ ثذٌٔ ايجبد ًْبُْگی ٔ تؼكم يبثی  ،راِ ثّ

جبيی َخٕاْیى ثزد .حتی اگز اػتصبة يٕفك ػٕد ٔ دطتبٔردی ْى داػتّ ثبػذ  ،ثذٌٔ ايجبد تؼكم ٔ طبسيبٌ يبثی  ،آٌ
دطتبٔرد پبيذار َیظت ٔ ًَیتٕاٌ آٌ را حفع كزد .نذا در أنیٍ لذو كًیتّ اػتصبة را ثزپب ًَٕدِ ايى " .کبرگزاٌ ايٍ يجتًغ ،
ًْچُیٍ کبرگزاٌ ٔ َٓبدْبی کبرگزی ،در داخم ٔ خبرج خٕاطتّ اَذ کّ در صٕرت ايکبٌ ،ايٍ کبرگزاٌ را يبری رطبَُذ .
ايٍ کبرگزاٌ ًْچُیٍ در الذايی طتٕدَی ٔ درص آيٕس " صُذٔق کًک ثّ اػتصبة کبرگزاٌ ايٍ ػزکت را راِ اَذاسی کزدِ

ٔ اس ًّْ کبرگزاٌ ٔ تؼکم ْبی کبرگزی اَتظبر دارَذ کّ " ثّ طٕرػًهی آَبٌ را در ايجبد تؼکم يظتمم ػبٌ ــ کّ آٌ را
طُذيکب َبيیذِ اَذ ــ يبری رطبَُذ "
کبرگزاٌ آگبِ ٔ يجبرس يجتًغ پتزٔػیًی يبْؼٓز!
خجز" تؼکیم کًیتّ اػتصبة کبرگزاَبيٍ ػزکت "ًْ ،زاِ ثب تؼکیم صُذٔلی ثزای کًک ثّ کبرگزاٌ اػتصبثی ٔ اػالو
ػًبر ِ حظبثی ثزای جًغ آٔری ايٍ کًک ْب اسْى طجمّ ای ْبی تبٌ  ،کّ تًبيٍ در راطتبی "ايجبد اَظجبو ٔ ًْبُْگی "
ثیؼتز ثزای دطت يبثی ثّ خٕاطت ْب ٔ يطبنجبت ثزحك ايٍ کبرگزاٌ صٕرت يی گیزدًَ ،ی تٕاَذ يٕججبت ػبديبَی ٔ
خٕػحبنی يب ( کًیتّ ًْبُْگی ثزای کًک ثّ ايجبد تؼکم ْبی کبرگزی ) ٔ تًبيی کبرگزاٌ ،فؼبنیٍ کبرگزی ٔ اَظبٌ ْبی
آساديخٕاِ ٔ ػذانت طهجی کّ دل در گزٔ احمبق حمٕق کبرگزاٌ ٔ اطبطٍ رْبيی ايٍ طجمّ اس ٔضؼیت اطفجبر ٔ غیزاَظبَی
يٕجٕد در َظبو طزيبيّ داری ثظتّ اَذ را فزاْى َکُذ ًْ.بٌ گَّٕ کّ ثّ درطتی تأکیذ کزدِ ايذ ،يجبرسات کبرگزاٌ در اػکبل
ٔ صٕر يختهف آٌ ،ثذٌٔ " ًْبُْگی تؼکم پذيزی ٔ طبسيبٌ يبثی " ثخغ ْبی يختهف ايٍ طجمّ ،رِ ثّ جبيی َخٕاْذ ثزد ٔ
در صٕرت يٕفمیت ْبی احتًبنی در ايٍ جب ٔ آٌ جب َیش پبيذار َخٕاْذ يبَذ .ثّ ٔيژِ ايُکّ ػًب ثز نشٔو ايجبد تؼکم ْبی
يظتمم کبرگزی (يظتمم اس دٔنت ،کبرفزيبيبٌ ٔ َٓبد ْبی ٔاثظتّ ثّ طزيبيّ) جٓت طًت ٔ طٕ دادٌ يجبرسات کبرگزاٌ ٔ
حفع دطتبٔردْبی آَبٌ ،تأکیذ داػتّ ايذ .خجز تؼکیم ايٍ کًیتّ "کًیتّ اػتصبة کبرگزاٌ يجتًغ پتزٔػیًی يبْؼٓز" يطًئٍُ
خجزی دنگزو کُُذِ ٔ در ػیٍ حبل آيٕسَذِ ثزای کبرگزاٌ ٔ جُجغ کبرگزی ايزاٌ خٕاْذ ثٕد َ .کتّ يٓى ٔ لبثم اتکب در ايٍ
الذاو ثزجظتّ ايٍ اطت کّ :کبرگزاٌ ايٍ يجتًغ ،اس ػٕايم ٔ کبرگشاراٌ طزيبيّ ٔ ارگبٌ ْبی ٔاثظتّ ثّ آٌ ،کظت تکهیف
َکزدِ اَذ کّ :اجبسِ يی دُْذ کًیتّ اػتصبة کبرگزاٌ ايٍ ػزکت را ثزای پیگیزی خٕاطت ْب ٔ يطبنجبت ػبٌ ،تؼکیم دُْذ
؟ ػ ًب آگبْبَّ ٔ ثب چؼى ثیذار ٔ صذ انجتّ ثب اتکب ثّ َیزٔی جًؼیًْ ،بُْگ ٔ يکپبرچّ کبرگزاٌ تصًیى گزفتیذ ٔ آٌ را ايجبد
کزديذ ٔ طپض اػالو ًَٕديذ کّ  " :ايٍ ثیبَیّ آغبس ثّ كبر كًیتّ اػتصبة كبرگزاٌ يجتًغ پتزٔػیًی يبْؼٓز اطت " . . .ايٍ
الذاو ػًب در ايٍ خصٕؽ ،ثّ َٕثّ خٕد يی تٕاَذ ثزای جُجغ کبرگزی ايزاٌ ثظیبر درص آيٕس ٔ تبثیز گذار ثبػذ  .ػًب در
ػیٍ حبل راِ را َؼبٌ دادِ ايذ .
ًْچُیٍ الذاو ػًب در" تؼکیم صُذٔق اػتصبة" ٔ تمبضبی ػهُی ،ػفبف ٔ صبدلبَّ ثزای دريبفت کًک ْبی يبنی ثزای
کبرگزاٌ اػتصبثی کّ ثذٌٔ تأيیٍ آٌ يٕفمیت ٔ پیزٔسی در يک اػتصبة کبرگزی ثّ ايز دػٕاری تجذيم خٕاْذ ػذًْ ،یٍ
طٕر َؼبٌ اس طاليت ٔ صذالت ػًب در جُجغ کبرگزی دارد .تجزثّ ايٍ جُجغ ،ثّ ٔيژِ در طبل ْبی اخیز َؼبٌ دادِ اطت
کّ َحِٕ دريبفت کًک ْبی يبنی ٔ يُبثغ تأيیٍ آٌ تب چّ حذ يی تٕاَذ ثز ادايّ کبری ،اطتمالل ٔ طاليت جُجغ کبرگزی ٔ
رْجزاٌ ػًهی ايٍ جُجغ تأثیزگذار ثٕدِ ٔ در پزاکُذگی ٔ ػذو اَظجبو ٔ يب گظتزدگی ٔ اَظجبو درَٔی آٌ يؤثز ٔالغ ػٕد .
خٕػجختبَّ ػًب ثّ ػکم ػفبف ٔ ثی ريبيی کّ لطؼٍ َؼبٌ اس طاليت ٔ در ػیٍ حبل ْٕػًُذی ػًب دارد ،رٔ ثّ جُجغ
کبرگزی اس کبرگزاٌ ٔ تؼکم ْبی کبرگزی ٔ ْى طجمّ ای ْبی خٕد خٕاطتّايذ کّ در ايٍ خصٕؽ َیش ثّ ػکهی ػًهی
صُذٔق اػتصبة ٔ کبرگزاٌ اػتصبثی را يبری رطبَُذ .ثبٔر يب ثز ايٍ اطت کّ ايٍ الذاو صبدلبَّ ػًب يی تٕاَذ ثّ طٓى خٕد
در ايٍ سيیُّ َیش راِ گؼب ٔ آيٕسَذِ ثبػذ .
ثذيٓی اطت در ػزايطی کّ يجبرسات کب رگزاٌ ايٍ ػزکت ،يیزٔد تب ثب اتکب ثّ آگبْی ،اَظجبو ٔ لذرت تؼکم يبثی آَبٌ
خٕاطتٓب ٔ يطبنجبت ثز حك خٕيغ را دايز ثز " نغٕ لزاردادْبی يٕلت ٔ اطبرت ثبر کبر" ٔ َفی ػزکت ْبی پیًبَکبری " ــ
کّ در ٔالغ يکی اس خٕاطت ْب ٔ يطبنجبت يجزو جُجغ کبرگزی ٔ طجمّ کبرگز ايزاٌ َیش ْظت ــ ثّ ػٕايم ٔ کبرگشاراٌ
طزيبيّ تحًیم کُذ ٔ رٔ در رٔ ثب ػٕايم طزيبيّ ،آٌ يطبنجبت را ثّ کزطی ثُؼبَُذٔ .ظیفّ کهیّ کبرگزاٌ ،فؼبنیٍ ٔ تؼکم
ْبی کبرگزی اطت کّ ثّ ْزػکم يًکٍ اس يجبرسات کبرگزاٌ ايٍ ػزکت حًبيت ٔ پؼتیجبَی ًَٕدِ ٔ دفبع اس خٕاطت ٔ
يطبنجبت ثزحك آَبٌ را ثّ ٔيژِ در ارتجبط ثب " نغٕ لزاردادْبی يٕلت ٔ ػزکت ْبی پیًبَکبری " ٔجّٓ ًْت خٕد طبسَذ.
کًیتّ ًْبُْگی ثزای کًک ثّ ايجبد تؼکم ْبی کبرگزی َیش خٕد را يهشو يی داَذ تب ثب آَچّ کّ در تٕاٌ دارد اس ايٍ
کبرگزاٌ ٔ خٕاطت ْب ٔ يطبنجبت آَبٌ پؼتیجبَی ثّ ػًم آٔردِ  ،ثب ًّْ تٕاٌ در ايٍ راطتب تالع کُذ.
يبد آٔری ايٍ َکتّ در ًْیُجب ضزٔری اطت کّ يتمبثهٍ تٕجّ ٔ درص آيٕسی اس يجبرسات تبکَُٕی طجمّ کبرگز ايزاٌ ٔ ثّ
ٔيژِ فؼبنیت ْب ٔ يجبرسات آَبٌ در چُذ طبل اخیز ،يی تٕاَذ تجبرة ارسػًُذی ثزای کبرگزاٌ ايٍ ػزکت در ثز داػتّ
ثبػذ .تب حتی انًمذٔر اس تکزاراػتجبْبت گذػتّ جهٕگیزی ػٕد ٔ يجبرسات ايٍ طجمّ درآيُذِ ثب ْشيُّ ْبی کًتز ،دطتبٔردْبی
ثیؼتزی را ثّ اريغبٌ آٔرد .کبرگزاٌ خٕد ثّ درطتی ثّ ايٍ ايز ٔالفُذ کّ يظبئم ٔ يٕضٕػبت يجتال ثّ ايٍ طجمّ ثّ ػذت ثب

ْى يزتجظ ثٕدِ ٔ حًبيت کهیّ کبرگزاٌ اس يج برسات يکذيگز کّ ايُجب ٔ آَجب ػکم يی گیزد ،يی تٕاَذ يتضًٍ يٕفمیت ْبی
ْزچّ ثیؼتزی ثزای آَبٌ ثبػذ .
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