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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  مي اعتراض داراني کردن دانشجویما کارگران هم به بازداشت و زندان
  

   م آذرماه هشتاد و ششهفت بيست                                                             یمي پتروشیکارگران مجتمع ها...
 

    

  همه احزاب و سازمانهای انساندوست و کارگری و روزنامه ها: به 

  
قه ويژه اقتصادی ماهشهر به نمايتدگی از طرف صدها بدينوسيله ما تعدادی از کارگران شاغل در پتروشيمی های منط

کارگر به دستگيری ، بازداشت و زندانی کردن دانشجويان دانشگاههای شهر های مختلف ايران اعتراض داشته و 

، يان در چنين شرايطی صدای انسانيتصدای اين دانشجو. خواهان آزادی بی قيد و شرط عزيزان در بندمان هستيم 

  .بی همه کارگران و مردم ايران استاهی و برابری طلصدای آزاديخو

  
، جامعه ای برابر رسيدن به جامعه ای انسانی ن برایتاريخ مبارزات مردم ايرامهمی در، روزدرخشان وامسالآذر١٦

های مراسمدانشجوبه مناسبت روزدانشجويان عزيزاين روزدر. نه ظلم وتبعيض به ثبت خواهد رسيدگوهربری از و

   .به گوش جهانيان برسانندمردم ستمديده ايران راوا بدينوسيله صدای ميليونها کارگر، تکردندحق خودشان را برگزاربر

طی است کارگران به شرايان عزم و اراده همه مردم معترض ونشآذر١٦و١٣روزهای تجمعات باشکوه دانشجويان در

تاب ، ديگراض جامعه ای است که جنگ نميخواهدانشجويان صدای اعترصدای اين د.  نيستکه به هيچوجه انسانی

، خواست خواست دانشجويان. زاد استآوبر، براجامعه ای انسانیخواهان زندگی درالتی را ندارد وتحمل ظلم و بی عد

  .همه مردم است

  
مه زندانيان سياسی اعالم هنی شده وهمچنين بدينوسيله همبستگی خودمان را با همه خانواده های دانشجويان زنداما

ما در محل های کار و زيست خودمان با تمام قوا به همه کارگران و مردم توضيح ميدهيم که بايد با اعتراض . ميداريم

 فشا ر آورد که اين و حمايت بی دريغ از دانشجويان و خانواده های اين عزيزان در هر شکل ممکن بايد به دولت

 در همه اين خواست بايد ابعاد وسيع. تضمينی آزاد کنندگونه وثيقه وره بدون و زودتر چههررا دانشجويان

  .ايران امروز استنبش دانشجوئی درحمايت ما از جاين بخشی از. کارگری داشته باشدمراکز

  
 با آن روبرو هستيم ما کارگران به شرايط سخت و بی حقوقی که اعمال فشار به دانشجويان ميخواهدحقيقت دولت با در

و اين يعنی تحمل عدم پرداخت حقوق ناچيز و تن دادن به گرسنگی و نداری در چنين . ، اعتراض نداشته باشيم 

اعتراض ما به زندانی کردن . اين يعنی صدای اعتراضمان نبايد به گوش کسی برسد . شرايط سخت جامعه ايران 

 به جنگ و گرسنگی و بی حقوقی معترضيم و به اين شرايط جهنمی نه دانشجويان و خواست آزادی آنها يعنی اينکه ما

بدينوسيله از همه کارگران و مردم ايران و جهان ميخواهيم که بياری دانشجويان ايران بشتابند و به هر . ميگوئيم 

  .عمال ضد بشری اعتراض داشته باشندشکلی که ممکن ميدانند به اين ا
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  .شدما مردم آزا خواهند فشارض وسايه اعترادانشجويان تنها در
  

  زادی دانشجويانآزنده باد همبستگی کارگری برای 

  زنده باد مبارزه همه مردم برای آزادی و برابری

  

  تعدادی از کارگران مجتمع های پتروشيمی

  منطقه ماهشهر، کارون و غدير واقع در، فارابی، فن اوران، اروند بندر امام ، فجر
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