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عالم حمايت و همبستگی  تعدادی ازا  

  از اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار فعالين کارگری

 
 ماه هشتاد و پنجآذر نهم ستيب                                                                                     ...تعدادی از فعالين

  

ما  تعدادی از فعالين کارگری شاغل در صنايع نفت و پتروشيمی در جنوب خوزستان، ضمن ابراز خوشحالی و 

 . سراسری کارگران اخراجی و بيکار حمايت ميکنيم تبريک به موسسين،  از تشکيل اتحاديه 

  

  دوستان  کارگر 
تشکيل اين اتحاديه، به مثابه تشکلی که  امروز کارگر اخراجی و بيکار . ن جواب داديدآاين ضرورتی بود که شما به 

دائی ترين حقوق در ايران  بتواند با متشکل شدن در آن،  به جامعه اعالم کند که به عنوان يک انسان،  بدنبال ابت

  .خود، يعنی حق بقا و زنده ماندن است

به جامعه اعالم کند که اين حق يک انسان است که حتی در سيستم  اقتصادی سرمايه داری نيز، بيمه بيکاری و 

  .حقوق مکفی دوران بيکاری دريافت کند

ا تکيه بر ابزار  مجمع عمومی  اميدواريم که اين تشکل، روزی بتواند با دهها هزار و صدها هزارکارگر عضو  و ب

و تصميم و اعمال اراده  توده های هر چه بيشتری از کارگران ، نويد بخش پيشرويهای بزرگی در احقاق حقوق حقه 

  .  انسانها باشد

 جامعه بايد بداند که اين نظام سرمايه  داريست که باعث و بانی بيکاری و اخراج  توده های کارگر است و  دولت  

در همين چهارچوب، حق زندگی و از جمله حق کار و مزد .   داران بايد جوابگوی زندگی همه انسانها باشدسرمايه

ايجاد  اين تشکل در چنين  .  عادالنه و يا  بيمه بيکاری حق همه انسانهاست و همين  را بايد به دولت تحميل کرد

، آن ابزاری است که ميتوان آنرا  )اشاره کرده ايد همانطور  که بدرستی در بيانيه تان به آن ( شرايط  نکبت بار  

ما نيز با درک  . بدست گرفت و بنابر اين  بايد مورد حمايت همه کارگران، احزاب و سازمانهای کارگری قرار گيرد

اين شرابط و نياز کارگران اخراجی و بيکار،   به متشکل شدن، تالش خواهيم کرد که کارگران منطقه  را به گرد 

جنوب خوزستان، که .  ديه  متشکل کنيم  و از اين امکان برای مبارزه و  دستيابی به حقوق حقه مان استفاده  کنيماتحا

منطقه ای صنعتی و کارگری است، هزاران  کارگر بيکار دارد که همگی در پی لقمه نانی از اين شرکت به آن 

ارگران پروژه ای، هر کدام به نوعی  دچار بيکاری پنهان تمامی ک. شرکت  و يا از اين کارگاه به آن کارگاه آواره اند

کارگر پروژه ای يعنی انسانی که از . هستند که ميتوانند برای دفاع از زندگی به عضويت اين اتحاديه در آيند

  . کوچکترين امنيت شغلی برخوردار نيست



  

 کم کردن کارگران بخش دولتی در اين منطقه، دولت بعد از انقالب،  با اعمال سياست خصوصی سازی، در جهت

با اينکه ما . اين سياست هنوز هم به اشکال مختلف ادامه دارد. اقدام به اخراج کارگران در ابعاد دهها هزاران نفر زد

ميدان اصلی . شاهد هجوم  دهها هزار کارگر به منطقه، بمنظور يافتن کار هستيم، ولی همچنان بيکاری  بيداد ميکند

  .   خيل بيکارانی است که بدنبال لقمه نانی پرسه ميزنندشهر هر روزه شاهد

  . ما تشکيل اين اتحاديه را به همه کارگران تبريک ميگوئيم

  

  .دست موسسين اتحاديه را بگرمی ميفشاريم و برايشان آرزوی موفقيت داريم 
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  سايت شورا


