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 ک ارایمي از درون به پتروشینگاه
 

ماه هشتاد و شش  بهمن همدياز                                                        ک ارایمي پتروشی کارگرنيفعال ازیجمع
  

  

  د تازه مرده جنبد اما نی مدي                   عضو گردد مرده کز تن وا بريد

و بازاريان انسانها را مساوی نيافريده  خدای سرمايه .کارگران، زحمتکشان، رفقا، همکاران رمز پيروزی اتحاد است

ی کار شاهديم در جهنم کار و تالش در سرمای سوزان، در هوا ما اين واقعيت های عينی را بوضوح در محيط .است

 زحمتکشان جز فرسودگی و تباهی روح وروان ، افسردگی، تهيدستی چه بوده و جه خواهد بود آلوده و سمی سهم ما

اند از کار و تالش از رنج  بافت انگلی و فاسد به اصطالح مديريت پتروشيمی اراک که عمدتآ در تهران لنگر انداخته

مايه مفتخور حراف که مانند کرم و زالو به تاراج و  دم بیو شب بيداری ها، از آسيب های جسمی چه ميدانند مشتی آ

روز با ترفند و حيلتی جديد با حرص و ولعی سيری ناپذير در قالب پروژه و  غارت دسترنج کارگران مشغولند هر

نورچشمی ها  پيمانکاری های کاذب ، شرکت های تو در تو ، پست های بی مورد و پوچ و تهی برای طرح توسعه و

  . کشانندتگان، شرکت پتروشيمی را غارت و در نهايت به ورشکستگی میو وابس

های خارجی بعهده دارد از مشتی آدم  اداره تدارکات خارجی که مسئوليت خريد و تامين قطعات يدکی را از شرکت

سالهاست از طريق شرکت های واسطه و شرکت های شخصی  کالش و کار جاق کن حرفه ای و دالل تشکيل شده که

بخش . مکرر و چند جانبه سودهای باد آورده و افسانه ای به جيب می زنند  تقر در دبی با خريد و فروش هایمس

آور در  اين روند شرم. در اين چرخه ی کثيف در سند سازی و الپوشانی همکاری تام و تمام دارند حسابداری نيز

سازی و کارپردازان آن   واقع خصوصیدر. پروسه ی خصوصی سازی ، حرفه ای تر و بی پرواتر اجرا می شود

در مقابل زمينه های تملق وچاپلوسی ،آدمفروشی  بعدهای انسانی و فنی کارخانه را کم رنگتر و حتی تخريب نموده و

بخشی از برادران ديروز در همنوايی و تطبيق با روند .آن ريخته است و ذبونی عيان تر وآشکارتر شده و قباحت

 ن وتسبيح را کنار گذاشته و آنچه را مطبوع طبع بانکی ها و بازاريان بود به نمايشمحاس خصوصی سازی ريش و

پای مدير عامل زده و در  در اين راستا در مماشات با غارتگران خصوصی سازی دلقکانی بودند که بوسه بر. گذاشتند

پای ديگر ياران مدير عامل بيرون کرده و به پر و  نقش گزمه و خبر جين، کاسه داغ تر از آش شده وپای از گليم

  .ابقای در پست خويش زانو زذده و به نيک نامی به صدرات ادامه دادند پيچيده و در نهايت متنبه شدند و جهت

ما ، در تابستان داغ و سوز سرمای  اينک بيش از شش ماه از اور هال می گذرد پاسخ کار و تالش شبانه روزی

سور و سات وسفر تفريحی به اصطالح مديران و نورچشمی ها   و هزينه یزمستان چه شد ، کارانه ی يک ماه پريد

زير ميزی در نهايت بی شرمی در مقابل چشمان حيرت زده ی کارگران تقسيم شد ،  به خارج از کشور شد پاداش های

 دويست بيش از اين گستاخی ها به کارانه های نجومی و غارت و تاراج منازل سازمانی شهر اراک با سود دامنه ی

ل و مشاوران بازاری و عامب آ قای مديرجنا (خانواده نوکران پدرچکمه ليسان و ،يده شدالی سيصد ميليون تومانی کش
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گفتند و استخوانی از اين خوان يغما بردند و ما کارگران گونه با سيلی سرخ  معلق زنان تملق، بوزينه وار)دالل مسلک

. روزی نباشيم ماه اسير کردن زن و بچه در خانه به هوای مزد تالش شبانهی شش  اين شرمندهبيش از کرديم تا

کارگران و استخوان ذوب شده ی ما  سرمايه های که اين جمع خائن اندوخته اند قطره های خون و تکه های گوشت

با م کرديم ونجه نربا که با اسيد وآتش دست و پها افتاديم، ما بلندیکرديم ازارتفاع کارزحمتکشان است ما که درو

   بود؟لياقت ما اين و خيانت مليجکان شديم ،سهم ما و تنور چپاول بازاريانمۀهيم و وصورت سوخته هيزسر

ی بريم تضاد ماهوی سرمايه م  دسترنجمان بهره، زحمتکشان ما متناسب با آگاهی و شعور خود از ماحصلکارگران

اعتراض به اين کستگی می کشاند فعالين کارگری دربه ورشکارخانه ای راوکار بيکارروز کارگری را ازهربا کار

عدالت به مسلخ  طلب برابری خواهی وآزاديخواه درو زندانی می شوند دانشحويان مبارزوانسانی دستگير روند غير

ما . ی را سر می دهندزنده باد لغو کار مزد سرمايه می روند محمود صالحی ها تا پای مرگ در کوره ی استبداد فرياد

تقابل با سرمايه و دفاع از کار بار ديگر به تجربه کرديم و بی شک در پتروشيمی اراک قدرت اتحاد رايک بار در

سرمايه هستند  کارگران آگاه دشمنان. بايد اين اين اعتراضات را سراسری و گسترده تر کرد. خواهيم آمد ميدان مبارزه

برای دنيای بهتر . سرمايه و بازار می دانند ح و جسم و جان خود را از سيطره و حاکميتو رنج بی پايان و تباهی رو

  .اتحاد و مبارزه تبديل کنيم کارگران دست کار و تالش را بايد به دست
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