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 شرکت ملی نفتپيام به رفقای کارگر 
 بخش .م  جامعۀ کارگری استاخبار اعتراضات کارگران در بخش ھای مختلف مراکز کارگری گويای اوضاع متالط

ين بودن سطح مزدھايشان در ئھای بزرگی از کارگران شاغل در مراکز کارگری به دليل عدم پرداخت مزد و ھمچنين پا

 فاز از پروژھای پارس جنوبی در عسلويه، ٢٣در روزھای اخير کارگران بيش از . سر می برنده فتاری بررنج و گ

اين کارگران يا . شان به سر می برند  ۀاض و اعتصاب برای دريافت مزد عقب افتادنخل تقی، طاھری و کنگان در اعتر

بومی ھستند و يا از شھرھای دور و نزديک برای يافتن کار به منطقۀ اقتصادی پارس جنوبی آمده اند، بسياری از آنھا 

، شرايط سخت غربت و قانون  خود ، برای تأمين مخارج روزانه و نان بخور و نميرۀماه ھا دور از خانه و خانواد

 کارگری را تحمل می  محيط کار و خوابگاه ھای تنگ و تحقير آميز ۀ ساعت کار روزانه، فضای آلود١٢تبعيض آميز 

ويژه در روزھای پايانی  سال به اميد گرفتن مزد ِ کارشان، ھمۀ اين سختی ھا را به جان خريده اند ه اين کارگران ب. کنند

اما دريغ، .  و فرزندانشان که خوراک و پوشاک و شيرينی شب عيد است را برآورده کنندکه آرزوھای کوچک زن

با اين اوضاع . کارگرانی که چندين ماه است ھيچ حقوقی دريافت نکرده اند، آرزوھايشان را نيز برباد رفته می دانند

  .چيزی جز طنز تلخی بيش نخواھد بود» حول حالنا الی احسن الحال«مشقت بار 

ول در حال و احوال کارگران و زحمتکشان نه از طريق دست به دعا بر داشتن بلکه از مسير مبارزه ميسر خواھد  تح

 کارخانه ھا، کارگاه ھا و شرکت ھای بزرگ ۀ بر ھمًشرايط تعويق مزدھا و مبارزه برای گرفتن حقوق  ِ خود تقريبا. شد

 کارگران نمی دۀيچ پاسخی به پرداخت مزدھای عقب افتاکارفرمايان، سرمايه داران و دولت ھ. و کوچک حاکم است

پرداخت نشدن مزد تنھا بخشی از . ی به خواست کارگران احساس نمی کنندئوليتی برای پاسخ گوؤ ھيچ مسًدھند و اصوال

بخش ديگر تعطيلی کارخانه ھا و شرکت ھا و بيکار شدن کارگران می باشد که ھر . دشواری ھای زندگی کارگران است

دھی وضع والن حکومتی مبنی بر سامانؤرغم ھر وعده ای که از سوی مس علی. ز بر آمار آنھا افزوده می گرددرو

آشفته و نابسامان اقتصادی و اجتماعی داده می شود تصميم و اراده ای برای بھبود شرايط زندگی کارگران و 

  . زحمتکشان از طرف حکومت ديده نمی شود 

  !دوستان کارگر

 کارگر تغيير پيدا ۀ روی کار آمدن جمھوری اسالمی، حتی يک بار ديده ايد يا شنيده ايد که چيزی به نفع طبقآيا از آغاز

ده باشد؟ آيا يک بار ديده ايد که سال جديد بيايد و فقر کمتر شود ؟ آيا شنيده ايد که بيکاری کاھش يابد و نيروھای رک
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 دچار مشکل نباشند؟ آيا شنيده ايد که کارگران و يا کارکنان بيکار برای يافتن کار مناسب برای مخارج زندگی شان

 شان برسند؟ آيا شنيده ايد کارگر، معلم، ۀکارخانه ھا و شرکت ھا پس از ماه ھا کار بتوانند بدون دردسر به حقوق ماھيان

زاد باشند خواست ھا و مطالبات دانشجو، پرستار و يا انسان ھای ديگری که با مشکالت زيادی دست به گريبان ھستند، آ

  خود را بيان کنند و سرکوب نگردند؟

 روند عمومی وقايع اقتصادی و سياسی و اجتماعی در جامعه حکايت از اين دارد که فقر، بيکاری و بی حقوقی مردم 

ه خشن بر ھيچ کس پوشيده نيست که آزادی ھای سياسی و دمکراتيک نيز ھمواره ب. ھمواره سير صعودی داشته است

ھيچ نشانه ای از بھبود اوضاع سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور قابل . ترين شکلی سرکوب شده است

نه فقر و گرانی و بيکاری کاھش می يابد و نه نيروھای مزدبگير جامعه اميدی به حفظ کار و شغل خويش . تصور نيست

فقر و . ياسی و اقتصادی نظام سرمايه داری در امان نيستدر واقع ھيچ کارگر و زحمت کشی از گزند بحران س. دارند

شتری است که در خانۀ ھمۀ کارگران خوابيده «بيکاری و بی حقوقی در شرايط حاکميت سرمايه داران و زمين داران 

کارگران شرکت نفت و شرکت گاز و پتروشيمی ھا بھترين مصداق اين روند نزولی شرايط نامناسب اقتصادی و . »است

ھمه شاھدند که چگونه وزارت نفت جمھوری اسالمی با سياست تعديل نيرو و کسر مزايای شغلی . سی ھستندسيا

کارگران شرکت .  کارگران را از آنھا ربوده استۀکارگران تحت پوشش اين وزارت خانه، دست آورد سال ھا مبارز

 کارگران شرکت نفت به دليل اھميت و نقش .نفت در مناسبات ميان کارگر و کارفرما از جايگاه ويژه ای برخوردارند

 برای ساير کارگران ء مبارزاتی شان از وزنه ای قابل اتکاۀ شان در اقتصاد کشور و ھمچنين به دليل تجربۀتعيين کنند

با اين ويژگی است که کارکران شرکت نفت، گاز، پتروشيمی، صنايع . در بخش ھای مختلف اقتصادی برخوردارند

  .ی ھا و غيره  در جنبش کارگری از رسالت و نقش تعيين کننده برخوردارندفوالد، خودروساز

 کارگر دارند بدون شک می توانند نقش رھبری کننده و ۀ اين بخش از کارگران به دليل نقش پيشروی که در جنبش طبق

 از اھميت و جايگاه خود  کارگر بايدۀاين بخش از طبق.  کارگر داشته باشندۀثير گذار بر ساير بخش ھای طبقأيا حداقل ت

حمايت کارگران .  کارگر را مورد حمايت قرار دھدۀدر جنبش کارگری واقف باشد و آگاھاانه ساير بخش ھای طبق

عالوه بر اين .  کارگر در مبارزۀ طبقاتی استۀ کارگر، تجلی ھمبستگی طبقۀشرکت نفت از ساير بخش ھای طبق

 سترگ اتحاد و ايجاد تشکل ۀ کارگر وظيفۀند که اين بخش پيشرو طبق کارگر حکم می کۀضرورت تحزب و انسجام طبق

 ۀطبق.  کارگر نيز آن را آموزش دھدۀھای طبقاتی و سازمان يابی  ِ حزبی را خود بياموزد و به ساير بخش ھای طبق

 ۀی  مبارزکارگر در مبارزه به ضد نظام سرمايه داری و مبارزه برای مطالبات خود بايد از تشکل ھای طبقاتی برا

  .  اقتصادی و سياسی برخوردار باشد و به عبارت ديگر به سنديکاھا و حزب سياسی خود نياز دارد

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

  جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

    کرج-جمعی از کارگران محور تھران  
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