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  از آارگران یقطعنامه تعداد

ر ماهشهیژه اقتصادي منطقه ویمي پتروشیها مجتمع  

   
شش ماه هشتاد و آبان مبيست                                                                                              ...ن از آارگرایتعداد  

 
   

  ماهشهر،یژه اقتصادي منطقه ویمي پتروشیها دی از آارگران مجتمعقطعنامه تعدا

 مارون، بندر امام، کارون، فارابی، فن آوران، اروند، غدير و فجر

  در اعتراض به شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی حاضر در ايران

  همه مردم ايران، کارگران، جوانان و زنان ايران: به

  انساندوست کارگری وهمه احزاب سياسی و سازمانهای

ما کارگران کارخانجات باال در اعتراض به شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی حاضر و بويژه ترور مجيد حميدی، 

ها، احکام اعدام و به اجرا گذاشتن  احکام زندان به رهبران کارگری و دانشجويان دانشگاه امير کبير و ساير دانشگاه

ر هر شکل ديگری با قصد ارعاب جامعه و عقب راندن مردم معترض، و همچنين احکام اعدام در مالءعام و يا د

فشار روزافزون اقتصادی به کارگران و مردم زحمتکش، قطعنامه زير را امضا نموده و به اطالع همگان ميرسانيم و 

  :خواهيم که از خواستهای ما حمايت نمايند بدينوسيله از همه می

  . ميکنيم و خواهان دستگيری و محاکمه عوامل اين جنايت هستيم ترور مجيد حميدی را محکوم- ١

 از اعتراضات دانشجويان دانشگاه امير کبير حمايت کرده و صدور احکام زندان به سه دانشجوی دستگير شده اين - ٢

 سياسی دانشگاه به نامهای احمد قصابان، احسان منصوری و مجيد توکلی را محکوم ميکنيم و خواهان آزادی زندانيان

  .و از جمله آزادی اين فعالين دانشجوئی هستيم

 از اعتراضات و خواستهای کارگران نيشکر هفت تپه و کاغذسازی کارون حمايت ميکنيم و هرگونه اعمال فشار - ٣

احکام زندان به فعالين کارگری سنندج و سقز و ساير احکام، از . ها را محکوم ميکنيم به رهبران کارگری اين مجتمع

  .له احکام زندان محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی را محکوم کرده و خواهان لغو اين احکام هستيمجم

 ما خواهان توقف مجازات اعدام هستيم و اعدام را نه روشی برای مجازات مجرمين، بلکه قتل عمد دولتی ميدانيم و -٤

  .از قوانين قضائی جامعه، حمايت کننداز همه ميخواهيم از خواست لغو مجازات اعدام و حذف آن 

حد و حصری ما کارگران را تحت انقياد خود گرفته است که همگی ناشی از عملکرد سيستم  فشار اقتصادی بی - ۵

تنها راه دفاع از زندگی و معيشت از راه افزايش دستمزدها . داری در اين دوره از زندگی ماست اقتصادی سرمايه

در اين . مت اقالم اساسی زندگی، خورد و خوراک، مسکن و بهداشت و درمان و پوشاک استمتناسب با باال رفتن قي
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 نفره کارگری نياز به دستمزدی معادل ۵انواده خاده، برای داشتن يک زندگی حداقل رابطه با يک حساب و کتاب س

ن مبارزه خواهيم آ برای ای در جامعه هستيم و ما خواهان طرح اين خواست در سطح گسترده. يک ميليون تومان است

از همه کارگران ميخواهيم که با طرح اين خواست در محيطهای کار، دولت را تحت فشار قرار دهند که به . کرد

  .اين تنها راه نجات ما از ستم اقتصادی طاقت فرساست. افزايش دستمزدها تن دهد

نه جنگ احتمالی بين جمهوری اسالمی و المللی برای جلوگيری از هرگو  ما خواهان کاهش کشمکش سياسی بين- ٦

سازی برای ايجاد فضای جنگی و نظامی، که از  داری جهانی برهبری آمريکا هستيم و سياست زمينه غرب و سرمايه

جنگ . هر دو طرف مناقشه، دامن زده ميشود، را محکوم ميکنيم و از همه ميخواهيم چنين سياستهائی را محکوم کنند

بشر . يشوداد شرايط سرکوب و از طرف دولتها بر عليه ما کارگران بکار گرفته مجبرای ايسياستی است که هميشه 

 .ارددجنگ نمتمدن هيچگونه نفعی در

  

 
  از آارگران یتعداد

ر ماهشهیصادژه اقتي منطقه ویمي پتروشیها مجتمع  

 سايت سالم دمکرات
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