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  ! مي کنی مان مبارزه می تحقق خواست هایراب
ماه هشتاد و شش اسفند م تشه                                                          ب پارس جنوی پروژه هایقالبکارگران ان

 
 

 اجتماعی را جذب کنند، آذرخش انديشه انقالبهنگامی که توده های کارگر«

  ». طوفان انقالب جامعه را از استثمار و ستم پاک خواهدکرد
  

هرکس براساس منافع طبقاتی خويش از نام  .را نشينده باشد» جنوبی عسلويه و پارس « شايد کمتر کسی باشد که نام 

برای سرمايه داران و حاکميت آنها عسلويه سفره . می راند پارس جنوبی سخن) و سياسی ( و جايگاه اقتصادی 

 ول و بهتجلی يافته و با چپا» ه داده شده از سوی بارگاه سرمايهنعمت های وعد« آن  گسترده ای است که هرگوشه ی

ومتی و غيرحکومتی حک يغما بردن اين خوان گسترده است که ، سودهای سرشار بر سرمايه های کالن سرمايه داران

رکای های سرمايه داری داخلی و خارجی و ش برای شرکت» زرخيز« هرچه بر آوازه اين منطقه . افزوده می گردد

، چهره افزوده می گردد....)  دايلم و - هاليبرتن -وندای  هي- شل -  توتال- POGC، پترو پارس( بين المللی شان 

روا  ، برما کارگران و زحمتکشانرمايه داری و جمهوری جهل و جنايتطبقاتی که از سوی نظام س کريه ظلم و ستم

  .اشته ميشود نيز عريان تر می گرددد

  !کارگران و زحمتکشان
  !ر آن حاکم است اينجا عسلويه است ، اردوگاهی که قانون سرمايه ب

  !و حتی يک روزه کار است  اينجا سرزمين قراردادهای موقت و سفيد امضاء و قراردادهای يک هفته ای

  ! مزد کارگران است اينجا سرزمين پيمان های زورسرمايه داری برای عدم پرداخت چندين ماهه

- عرب - بلوچ - شمالی - کرد -ترک  ( مختلف  هزار نفر کارگر است که از ملتها و اقوام٥٠اينجا جايگاه بيش از 

گسيل گشته اند تا وحدت ....) هند و  - پاکستان - افغانستان - ژاپن -کره  (و حتی کشورهای مختلف ....)  لر و-فارس 

پتروشيمی و صنايع  طبقه کارگررا که در مراکز کارگری و چندين فاز از پروژه ها و پااليشگاه ها و بين المللی

  . بگذارند ، به نمايشين دستی پارس جنوبی ، تجلی يافتهپايباالدستی و 

سودهای نجومی خويش از هرگونه گزند ،  از سوی ديگر سرمايه داران حاکم به منظور مصون نگه داشتن سرمايه و

رانی و ، بومی و غير بومی و اي زبانی- دينی - قومی -اختالفات ملی  همواره با انگيزه تفرقه افکنانه و دامن زدن به

جويی و کينه  دراخالل و تضعيف روحيه برادری و وحدت بين کارگران داشته اند تا به جای آن ستيزه ، سعیخارجی

از دست کارگران خارج کنند و آنها را با  توزی را حاکم گردانند و مهمترين سالح در مبارزه يعنی اتحاد طبقاتی را

جمهوری اسالمی بايد بداند که تنها مرگ قادر است ميان ما .  برانندعقب تسليم وپذيرش شرايط غير انسانی حاکم ، به

  .ايجاد نمايد  کارگران فاصله

جمهوری اسالمی با شرکت ها و سرمايه داران  اينجا سرزمين هولناک ترين و ظالمانه ترين قراردادهای اسارت بار
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  !جهانی و امپرياليسم است 

همه ی اين مظالم طبقاتی . و ستم طبقاتی هستيم  ، نابرابری، بی حقوقیتثمارما در اينجا خود شاهد عريان ترين نوع اس

، آب و خاکش را نيز به توبره کشيده و به حراج گذاشته و که حاکمان رژيم و سياسی در جايی به وقوع می پيوندند

، و ، بيماری، آلودگیمی بنا نهاده بربهره کشی ظالمانهبهشتی بر بستر مخازن عظيم گاز و نفت و جهن برای خود

  .، رقم زده اند مرگ تدريجی برای ما

  !رفقای کارگر
زيست و سخت ترين شرايط جسمی و روحی  ما اکنون از کم ترين حقوق حقه خويش بی بهره ايم و در بدترين شرايط

ه هاست که از دستيابی می بريم و مازن و فرزندان خود به سروديار و بدون هيچ گونه امکانات رفاهی بدور از خانه و

قانون اين  جمهوری اسالمی به رسم ونکردن چندين ماهه مزد کارگران درگويی پرداخت . محروميم به مزد خويش

  !رژيم مبدل گشته است

ميلياردی خود قرار داده اند بايد مورد  کسانی که بهره وری از دسترنج ما را وثيقه راحتی و اندوختن سرمايه های

، آنان را تسليم ه ی کارگران شاغل و فصلی و بيکارمبارزه متحد هم ما کارگران بايد با.  بگيرنداعتراض قرار

زمينداران  ما برای دستيابی به حقوق و خواست های خويش قادريم آرامش سرمايه داران و. گردانيم خواست های خود

، ، در گذشته و تاکنونهمبستگی خوداتحاد و رها باهمانگونه که با. سرشان خراب کنيمبهشت شان را بررا برهم زنيم و

 ظلم و تعدی پاسداران سرمايه ، برای مقابله باها و پتروشيمی های منطقه ، پااليشگاهدر همه ی فازهای پارس جنوبی

امنيتی و  و در نمايش قدرت خويش به هنگام يورش بر نيروهای انتظامی و» منطقه ويژهدرمستقر حراست«و 

  .، حماسه آفريده ايم  اب های متعدد کارگری برای دستيابی به خواسته ها و دستمزدهای معوقه خوداعتص

و ديگر رفقای کارگرمان در شرکت  ما کارگران پروژه های پارس جنوبی ، با درس آموزی از تجارب گذشته خود

 سازی اهواز ،  اهواز ، گروه ملی و لولهآبادان ، صنايع فوالد واحد اتوبوس رانی تهران ، نيشکر هفت تپه ، پااليشگاه

نيروی  ، با اتکا بهارگران خاتون آباد و ايران خودروکارخانجات نساجی ، کارخانه پرريس و ک ،يخچال سازی لرستان

عوامل مزدور آنها برخاسته و  همبستگی و برادری طبقاتی خود بايد به مقابله با سياست های ضد کارگری حاکمان و

  :به درخواست های زير صادر گردانيمتا دستيابی  ای آگاهانه فرمان توقف چرخ های عظيم صنايع رابا مبارزه 

  . پرداخت کامل حقوق معوقه و پرداخت به موقع مزد کارگران - ١

مناسب و امکانات رفاهی و تفريحی متناسب   برخورداری از بيمه تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری و خوابگاه و حمام-٢

  .ن انسانی و تأمين ايمنی کاربا شأ

  .خانواده های خود   به رسميت شناختن حق مرخصی و منظم نمودن ديدار کارگران اقماری با-٣

  )احزاب و نهادهای دينی - دولت -مستقل از کارفرمايان ( آزادی تشکل های مستقل کارگری -٤

، باره ی حداقل مزدقعی کارگران دروا گانبا تشکل های مستقل کارگری و نمايند بستن پيمان های جمعی کار-٥

  .کار و غيره چگونگی افزايش مزد ، مزايا ، آموزش ، شرائط

هرگونه قرارداد کار بايد بين : استخدام   کوتاه کردن دست شرکت های تأمين نيروی انسانی و هرگونه واسطه از-٦

  . جمعی کار و قانون کار صورت گيردان دستهکارگر بر اساس پيم شرکتی که واقعًا کاربرای آن انجام می شود و
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  . لغو قوانين ضد کارگری و قراردادهای موقت و سفيد امضاء -٧

   . حق اعتصاب و عدم پيگرد قضايی و امنيتی کارگران و فعاالن کارگری-٨

  .بارآوری کار  افزايش دستمزد کارگران متناسب با شرايط تورم اقتصادی و رشد-٩

  .ضافه کاری حق ا% ٣٥ احتساب -١٠

  .، صفوف خود را فشرده تر سازيم  با اتحاد کارگران شاغل و فصلی و مهاجر خارجی ساکن در ايران و بيکاران

  

  »کارگران انقالبی پروژه های پارس جنوبی « 

  ٨٦ن مبه

 سايت آذرخش

   

 


