ای آفشیذگاس پان

پایٌذُ ایشاى

تشا پشستص هیکٌن ٍ اص تَ یاسی هیجَین
92خرداد سالرٍز خلع یذ از ضرکت سابك ًفت

رٍز کارگراى ایراى گراهی باد

ّنهیٌْاى! هلی کشدى صٌعت ًفت اص آسهاىّای ًْضت هلی ایراى بِ رّبری دکتر «هصذق» پیطَای
ضذ استبذاد ٍ ضذ استعواس هلت ایشاى بَد .تصَیب هلی ضذى صٌعت ًفت دس  92اسفٌذ 9292
خَسضیذی ،دس تاسیخ ایشاى ٍ تاسیخ تالشّای دیگش هلتّای صیش سلطِ ،کن ًظیش ٍ ضایذ بیهاًٌذ است؛
هَجب ضادی هیلیَىّا ایشاًی ستندیذُ ٍ ًاساضی اص پیًَذ استبذاد ٍ استعواس ایشاى ضذ .اص دیگش سَی،
ٍابستگاى بِ بیگاًِ اص پای ًٌطستٌذ ٍ با تشفٌذّای گًَاگَىً ،اخشسٌذی خَد سا ًطاى هیدادًذ .حسب

تَدُ کِ کاًَى اًذیطِ ًفَر (ضَرٍی سَسیالیستی) بَد ،هلی ضذى ًفت دس توام هٌاطك کطَس سا بش
ًویتافت ٍ تٌْا بِ لغَ (لرارداد ًفت جٌَب) سضایت داضت ٍ هجاهع استجاعی پیًَذ خَسدُ با ًْاد
استبذاد (سلطٌت ٍابستِ) کِ دس هَلعیت ًاگَاسی لشاس گشفتِ بَدًذ ،با ضیَُّای گًَاگَى ،اخالل دس ایي
حشکت بضسگ هلی سا سشلَحِ کاس خَد لشاس دادُ بَدًذ .دکتر «هصذق» ایي آهَزگار فرزاًِ ٍ ًوایٌذگاى
جبِْ هلی دس هجلس ضَسای هلی ،دس تاسیخ  2 ٍ 7اردیبْطت  0331خَرضیذی ،پیص اص لبَل
ًخستٍصیشی ،طشح لاًًَی (ضیَُ اجرای هلی ضذى صٌعت ًفت) سا بِ تصَیب سساًذًذ کِ طبك آى اص
(ضرکت سابك ًفت اًگلیس ٍ ایراى) خلع یذ بِ عول هیآهذ .سٍص  92خشدادّ ،یات هذیشُ ٍ سِ تي اص
اعضای (ّیات هختلط) هٌتخب دکتش «هصذق» جْت خلع یذ ٍاسد اَّاص ضذًذ ٍ دس هیاى ساکٌاى
خَصستاى ٍ کاسگشاى صحوتکص ایشاًی ،اًبَُ جوعیت پیشٍصهٌذ کِ حواسِ تاسیخی ٍ جاٍداًِ اًحالل
(ضرکت ًفت اًگلیس ٍ ایراى) سا پذیذ آٍسدُ بَدًذ ،حاضش ضذًذ .رٍز  92خردادّ ،یات خلع یذ ،پس از
برکٌار کردى عَاهل اًگلیسی ،در فرهاًذاری خرهطْر حاضر ضذًذ ٍ هردم طی هراسوی پرچن ایراى
را بر فراز ساختواى هرکسی ضرکت سابك ًفت در خرهطْر برافراضتٌذ ٍ تابلَی (ّیات هذیرُ هَلت) سا
بِ جای (ریاست ضرکت ًفت اًگلیس) ٍ ًیض تابلَی (ضرکت هلی ًفت ایراى) سا بش باالی ساختواى
ضشکت ًصب کشدًذ .با پخص خبش پیشٍصی خلع یذ ٍ بِ اّتضاص دسآهذى دسفص همذس ایشاى ،بش جای جای
ساختواىّای ضشکت غاصب اًگلیس ،دس ّوِ ضْشّای ایشاى تظاّشات اًجام گشفت ٍ تواهی پایگاُّای
بٌضیي تسخیش ٍ تابلَ ٍ کاضیّای با ًام سابك ،فشٍ سیختِ ضذ .دس آى سٍص تاسیخی ،بیتشدیذ آًاى کِ دس
خاطش داسًذ ،حشکت جَاًوشداًِی جاٍیذ ًام «داریَش فرٍّر» ٍ ّنرزهاى حسب هلت ایراى سا فشاهَش
ًکشدُاًذ ٍ بِ یاد داسًذ کِ تا بعذ اص ظْش  92خشدادً ،ام ٍ ًطاًی اص ضشکت ًفت اًگلیس ٍ  B.P.دس تْشاى
دیذُ ًویضذ.
ّنهیٌْاى! بیست ٍ ًْن خرداد  0331رٍز پیرٍزی هلت ایراى بِ رّبری بسرگهردی چَى «هصذق»
بسرگ بر اهپریالیسن جْاًی ضرق ٍ غرب ٍ ٍابستگاى داخلی آىّا ،در تاریخ هلت ایراى از للِّای
سترگ افتخارّای جاٍیذاى ایي هلت ّوارُ زًذُ بِ ضوار هیآیذ .با تَجِ ٍیژُی دکتر «هصذق»
رّبر ًْضت هلی ایراى ،بِ ًمص کارگراى در هلی ضذى صٌعت ًفت( ،رٍز کارگراى ایراى) ًاهبردار
گردیذ کِ ًطاى از درن عویك هلت ٍ رّبری آى بِ کارگراى ،بِ عٌَاى ستَى ًگْذارًذُی استمالل،
آزادی ،عذالت اجتواعی ٍ ضرف ایراى دارد 92 .خرداد خَرضیذی را بِ عٌَاى رٍز کارگراى ایراى ٍ

اٍل هاُ هِ هیالدی را ًیس بِ گًَِای رٍز ارج ًْادى بِ ارزش کارگراى در سراسر جْاى ،گراهی هی
دارین.
ّنهیٌْاى! از دیذگاُ هلتگرایی ایراًیّ ،رگًَِ بْرُکطی اًساى از اًساى هحکَم است ٍ ّوِ
فرزًذاى ایراى از حك برابر برخَردارًذ تا اص ّوِ اهکاًات هیْي بشای ضکَفایی استعذاد خَد استفادُ

کٌٌذ .ها دس حزب ملت

ایران بش ایي باٍسینّ ،ش ساهاى فکشی ٍ عمیذُای کِ تَجیِگش استثواس

اًساى باضذ ،دس ًمطِی همابل هلتگشایی ایشاًی لشاس داسد.

حزب ملت ایران،

بِ ّوِ کاسگشاى ضشافتوٌذ ایشاىصهیي کِ ًیشٍی بضسگ ساصًذُ اجتواعی

ّستٌذ ،ایي سٍص باضکَُ سا ضادباش هیگَیذ ٍ با احتشام بِ جٌبصّای هستمل ٍ حكطلباًِ کاسگشاى،
چَى گزضتِّ ،وِ سا بِ ایجاد سٌذیکاّای هلی ٍ کاسگشی فشا هیخَاًذ ٍ تمَیت ٍ ایجاد اتحادیِّای
صٌفی ٍ حشفِای ساستیي سا دس پیًَذ با حشکتّای هلی ٍ هذًی ایشاى ،تٌْا ساُ سّایی اص سلطِی
اهپشیالیستّا ٍ استبذاد ٍ صهیٌِی بشپایی اًساًی ٍ ضشافتوٌذاًِ هیضٌاسذ.

درٍد بر کارگراى ایراى
استمرار تطکلّای کارگری ،پایٌذاى آزادی ،استمالل ٍ عذالت
اجتواعی است
آزادی زًذاًیاى سیاسی – هذًی ٍ صٌفی خَاست هلی است
گراهی باد یاد «داریَش فرٍّر» ٍزیر حاهی کارگراى

حزب ملت ایران
تْراى بیست ٍ ًْن خرداد 0322

