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رانيت از اعتصاب معلمان اياعالم حما  

 
ششن ماه هشتاد ويفروردم دهشانز                                           یميپتروشو، گازمراکز نفت درین کارگريفعال

 
  

ی و مدافع حقوق انسانیه سازمانها و احزاب کارگريکل: به    

ران و جهاني ایهايه روزنامه ها و خبرگزاريو کل       

 
اعتصاب بحق معلمان   جنوب خوزستان ازیميو پتروش نفت ، گازیمجتمع ها شاغل درین کارگري از فعالیما تعداد

.ميداري خود صورت گرفته ، اعالم میشتي و معیران که  جهت ارتقا سطح زندگيسرتاسر ا  

  
!معلمان مبارز   

 یخواسته ها کارگران وی، خواسته هازحمتکش همه مردم محروم وی، خواسته هان اعتصابيا شما دریخواسته ها

ر ير منابع زي از فروش نفت و گاز و سایکران ناشيران با وجود ثروت بي است که امروز در جامعه اینزناجوانان و

 ی قاعده و نرم عادی عدالتین  ظلم و بيا. کنند ي دست و پنجه نرم میت و فقر و نداري در محرومیني و رو زمینيزم

 اعتراض یفرهنگ وی، اقتصادی، اجتماعیحقوقرط خفت باين شرايشما بحق به اران است ويا یه داريدر نظام سرما

 یاتحاد و همبستگوند ويپدرزنان و جوانان وکارگران وشمارياعتراضات بکنارران درين اياعتراض شما معلم. ديکنيم

ط سخت و حساس جامعه ، سرنوشت همه مردم را ين شرايچنتواند دريدهد که ميل مي را تشکی، صف قدرتمندبا  آنها

. شاد و مرفه و آزاد و برابر رقم زندیک زندگيدن به يجهت رسرد   

م يم و در کنار شما تا به آخر خواهيفشارين را ميشروان و دست اندرکاران اعتراضات معلميژه پيدست همه شما و بو

م ي شما فرا خوانده ا بایهمبستگت ويبه حماکارکنان را، کارگران و جنوبیميو پتروش، گاز نفتیمجتمعهاما در. بود

.مين راستا برداري در ایگري مهم دیم کرد که گامهايو تالش خواه   

اعتصاب ازت يفرزندان خود را به حما، مدارسشروع کارم که پس ازيکارگران خواسته ا ازین همبستگياجمله دراز

.شما فرا بخوانند  

  

ت شماي اعتصاب و موفقی  تداوم   برایبا آرزو  

  شاغل در جنوب خوزستانیمي در مراکز نفت ، گاز و پتروشین کارگري از فعالیجمع
  

دي را به اطالع همگان برسانین کارگريت ما فعالياه اعالم حميانين بيالطفا   
 

  
 


