
بیانیه مشترك تعدادي از کارگران مجتمع هاي پتروشیمی ُ هاي منطقه "

 "ویژه اقتصادي ماهشهر

پتروشیمی “ پتروشیمی مارون “  پتروشیمی اروند “ پتروشیمی  فن آوران  “پتروشیمی بندر امام    

  پتروشیمی غدیر “ پتروشیمی کارون  “  پتروشیمی فارابی “فجر

  ادي جنگی ایجاد شده از طرف دولت هاي  ایران  و امریکا اقتص–علیه جنگ و فضاي سیاسی 

همه  احزاب و سازمانها کارگري  و انساندوست، سایتهاي اینترنتی و وبالگهاي فارسی زبان در ایران و : به

  جهان 

  با سالم    

یجاد هاي باال،  بدینوسیله صداي اعتراض خودمان را به جنگ و فضاي جنگی ا ما تعدادي از کارگران مجتمع
  . هاي ایران و امریکا بلند کرده و بیانیه مشترك زیر را براي اطالع عموم اعالم  میکنیم شده از طرف دولت

 8 تجربه  . جنگ یک سیاست کثیف و شوم علیه بشریت، علیه کارگران و زحمتکشان و همه مردم است– 1
گ طوالنی نعمت بوده ولی براي سال جنگ ایران و عراق نشان داد که براي حاکمان هر دو کشور، این جن

  . مردم، دستاوردي جز کشتار، فقر و فالکت و استبداد و خفقان و ویرانی و سرکوب نداشت

 قربانیان جنگها همیشه مردم عادي هستند و درست به همین دلیل، ما کارگران هیچ نفعی در جنگ – 2
  . نداریم

هاي در حال اعمال از طرف   کنونی و تحریمالمللی اعمال شده تا هاي اقتصادي بین  سیاست تحریم-3
سازي جامعه براي مقابله با تحریمها که از طرف دولت ایران  امریکا و دول غربی و متقابال سیاستهاي آماده

  . به مردم تحمیل میشود، همه مستقیم و غیرمستقیم بر علیه کارگران و مردم عمل میکنند



طرف مخاصمه، تالش براي حمله بیشتر به مبارزات جاري  تالش براي ایجاد فضاي جنگی از هر دو – 4
اي از  بطوریکه هنوز هیچ گلوله. کارگران و زحمتکشان و حمله به سطح معیشت مردم و کارگران است

  . سالحها شلیک نشده، اقتصاد جنگی دارد شکل میگیرد و گرانی و تورم بیداد میکند

عدالتی و ظلم، و بر علیه  م، کارگران و دانشجویان در ایران در حال مبارزه علیه بی در شرایطی که مرد-5
تپه،  اي از آن را در مبارزات کارگران نیشکر هفت هرگونه فشار اقتصادي و سیاسی هستند و همه روزه گوشه

د فضاي جنگی ایجا. بینیم هاي ایران می کاغذسازي کارون، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و سایر دانشگاه
باعث خواهد شد که دولت به همه خواستهاي بحق و انسانی ما کارگران و دانشجویان با سرکوب بیشتر 

  .   جواب دهد

 از همه کارگران ایران میخواهیم که متحدانه به این شرایط اعتراض کنند و هر دو طرف جنگ را – 6
 که با عزم بیشتري به تالش و مبارزه  براي ما همینجا اطمینان میدهیم. نباید ساکت نشست. محکوم کنند

  . مان دفاع خواهیم کرد دفاع از زندگی ادامه دهیم و از حرمت انسانی

 از همه کارگران جهان، از همه سازمانها و احزاب کارگري و انساندوست میخواهیم که در دفاع از زندگی – 7
طرف دولتین ایران و آمریکا موضع بگیرند و میلیونها انسان، بر علیه جنگ و  فضاي جنگی ایجاد شده از 

  . صداي اعتراضشان را در همراهی با ما بلند کنند

 اطمینان داریم که در جهان امروز، کارگران و مردم جهان و بشریت متمدن قادر است، با اتحاد عمل، از – 8
 فوریه 15این را .  کنندوقوع فجایع جنگی و امروز مشخصا از وقوع جنگی که احتمال دارد رخ دهد، جلوگیري

سالهاي گذشته، که بشریت متمدن در جنبش علیه جنگ و حمله آمریکا و متحدانش به عراق و همچنین 
  . هاي جهانی از کارگران ایران را به نمایش گذاشت،   ثابت نموده است حمایت

  . دست همه انسانهاي شریف و انسان دوست را میفشاریم
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