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  ايران - علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ٢٢

 خطاب به فوالدگران به پاخاستۀ اھواز
  

ماه مزد عقب افتاده و ساير خواست  ٤اعتصاب و اعتراضات خستگی ناپذير شما برای دست يابی به ! دوستان کارگر

شما در اين مبارزه خيابانی، اتحاد و پشتکار خود را نشان . ھايتان طی چند ھفتۀ پياپی، تبلور اراده فوالدين شماست

شما با مبارزۀ پيگير خود در مقابل ديدگان عابران و شھروندان زحمتکش، سفرۀ خالی، گرسنگی و فالکتی را که . داديد

شما با تالش و مبارزه متحد خود بانک ملی را، که . رما به طبقه کارگر تحميل کرده اند به تصوير کشيديددولت و کارف

در .  تان کرديدۀمالک و تصاحب کننده گروه ملی فوالد اھواز است، مجبور به پرداخت يک ماه از مزدھای پرداخت نشد

رگران به شيوه ای معمول تبديل شده است، گرفتن يک شرايطی که تمرد کارفرمايان و دولت از پرداخت ماه ھا مزد کا

بايد بپذيريم و بياموزيم که اتحاد . ماه حقوق آن ھم با مبارزۀ خيابانی را بايد يک پيروزی و يک گام به پيش محسوب کرد

  . کارگررا به پيروزی می رساندۀو مبارزه است که طبق

ملی فوالد ايران يک ماه از حقوق خود را از کارفرما و مالک  شايد در نگاه نخست چنين تصور شود که کارگران گروه 

دريافت کردند و برای بقيۀ خواست ھايشان ھم وعده ھائی به آنان داده شده است، پس بايد منتظر بمانند تا دولت و 

 خوريد و با اما اين اشتباه است و ما مطمئيم که شما فريب وعده و وعيدھا را نمی! کارفرما به وعده ھايشان وفا کنند

در کشوری که با تأکيد حاکمان، اعتصاب کارگران برای احقاق حقوق خود . عزم راسخ تر به مبارزه ادامه خواھيد داد

ليس و قوه قضائيه در يک صف واحد در ودشمنی و محاربه با خدا محسوب می گردد، در کشوری که دولت، کارفرما، پ

 خود به اعتراض و مبارزه روی می آورند ۀرا که برای گرفتن مزد عقب افتاد کارگر ايستاده اند و کارگرانی ۀمقابل طبق

ی شما کارگران فوالد در صحن کارخانه و در خيابان ئ چند ھفته ۀبه شالق می کشند و به زندان محکوم می کنند، مبارز

 منحط نظام حاکم را  قوانينزير سؤال بردنھای شھر اھواز نشان داد که برای احقاق حقوق ِ خود شجاعت و جسارت 

والن قضائی، نيروھای انتظامی و امنيتی نمی ھراسيد و فريب کارفرما و وعده ھای او را ؤداريد و از تھديدھای مس

  !نخواھيد خورد

که صاحب کارخانه است و مالکيت ابزار توليد را در انحصار خود دارد و زندگی طبقۀ  آن! دوستان کارگر و ھمدردان

 ندارد و ھرگونه دروغ و ءوزی و فالکت کشانده است و از ھيچ ستم و جنايتی برای ادامۀ استثمار اباکارگر را به سيه ر

 ۀ به قانون سرمايه و با حمايت دولت و قوءاين طبقه با اتکا. فريب و تھديد را مجاز می داند، طبقۀ سرمايه دار است

چه کسی می تواند . ود حقانيت قائل استقضائيه و مجلس که قانون خصوصی سازی را تصويب کرده است برای خ
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باور کند که بانک ملی که در ھمين بده بستان ھا و رانت خواری ھا، گروه ملی فوالد را تصاحب کرده است و به عنوان 

يکی از بنگاه ھای مالی قدرتمند دولتی از تنزيل خواری و سرمايه گذاری در بخش ھای مختلف به سودھای کالن می 

پرداخت حقوق کارگران خود نباشد؟ کارگرانی که با کار طاقت فرسای خود چرخ توليد را به حرکت رسد، قادر به 

درمی آورند و به مواد خام و شمش ھای فوالد و آھن جان می بخشند و به کاالی پر سود تبديل می کنند، فريب دروغ 

ر مقابل چشمان ھمۀ ما در مجتمع فوالد د. ھای کارفرما و دولت را دربارۀ مشکالت مالی شرکت فوالد نخواھند خورد

خوزستان با ظرفيت اسمی بسيار باال در شيفت ھای مختلف خطوط توليد کارخانجات صنعتی گروه ملی فوالد به حرکت 

 توليد در مقابل مزدی که چند بار از خط ۀ کارگر در چند شيفت کاری در اين چرخ۴٥٠٠درمی آيند و ھر روز حدود 

آنگاه دولت و کارفرما . است سيل کاال را به نفع کارفرما و نظام سرمايه داری حاکم به بازار روانه می کنندفقر پانين تر 

  !می خواھند ما باور کنيم که از اين توليد سودی عايدشان نمی شود

د اھواز  ھمان گونه که در عمل نشان داده ايد خواست شما کارگران گروه ملی و صنعتی فوال!فوالدگران به پا خاسته

 کارگران را به سازش ۀ پرداخت آن مبارزۀفقط گرفتن يک يا چھار ماه حقوق نيست که کارفرما قادر باشد با وعد

 خالی فرياد برمی آورند و از خريد حتی نان ۀگرچه گرفتن مبلغ يک ماه حقوق برای کارگرانی که از سفر. بکشاند

شما در حرف و عمل نشان داديد که سرنوشت مجتمع فوالد .  شان محرومند پيروزی محسوب می شودۀمصرفی روزان

برايتان اھميت دارد و به عنوان مولدان اصلی ثروت حق داريد در تصميم گيری دربارۀ آيندۀ اين مجتمع شرکت و 

برای پيشبرد نظر خود . دخالت داشته باشيد، چون زندگی شما و خانواده ھايتان با سرنوشت اين مجتمع گره خورده است

ربارۀ آيندۀ مجتمع فوالد و برای پيشبرد ديگر خواست ھای امروز و فردای خود بيش از ھر چيز نيازمند حفظ اتحاد و د

. ی خود ھستيدئمبارزه برای پی ريزی يک تشکل طبقاتی براساس روابط و مناسبات رشته ھای صنعتی و حرفه 

بايد . ن به يک قطب قدرتمند در مبارزۀ طبقاتی بينديشندکارگران صنعت فوالد ايران بايد به اتحاد طبقاتی و تبديل گشت

. آنان تنھا از اين طريق می توانند بر سرنوشت آيندۀ خود تأثير بگذارند.  مستقل متشکل سازندۀخود را در يک اتحادي

مستقل  ۀاتحادي«اگر ھمۀ کارگران صنعت فوالد متشکل از مجتمع فوالد خوزستان و گروه ملی صنعتی فوالد اھواز از 

برخوردار باشند و اين اتحاديه در سرنوشت کارگران و حفظ منافع طبقاتی آنھا مداخله داشته باشد، ھرگز » صنعت فوالد

تجربه . به دولت اجازه نخواھد داد که کارخانه ھای صنعتی سود ده را به سرمايه داران و عوامل حکومتی واگذار نمايند

ه و صنايع به بخش خصوصی منجر به ورشکستگی و تعطيلی اين واحدھای نشان داده است که واگذار کردن کارخان

  . صنعتی گشته است

اتحاديۀ مستقل صنعت فوالد وظيفه دارد از کارگران در مقابل خودسری و اعمال تبعيض و ستم طبقاتی کارفرما و 

ستگی و تشويق کارگران وزارت خانه و سازمان ھای به اصطالح متولی امور کارگران حمايت کند و ضمن ايجاد ھمب

طبقۀ کارگر برای بھبود . به مشارکت در سرنوشت خود به آموزش کارگران برای اھداف شمرده شده نيز کمک می کند

ی سياسی و اقتصادی و رفع استثمار بايد تشکل ھای مستقل ئزندگی، پيشرفت اجتماعی و سياسی خود و برای رھا

 تشکل ھا اتحاديه يا سنديکای صنعتی در رشته ھا و صنايع مختلف و اتحاد يکی از اين. طبقاتی خود را به وجود آورد

اين تشکل ھا در اتحاديه ھای سراسری و کنفدراسيون ھاست که بايد مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سياسی و 

زيرا . استتشکل مستقل ديگر طبقۀ کارگر حزب سياسی مستقل اين طبقه . نھادھای مذھبی سازمان يابند و عمل کنند

  .طبقۀ کارگر نمی تواند بدون تغيير بنيادی سياست حاکم بر جامعه، به اھداف خود دست يابد

ويژه کارگران فوالد تمام مناطق کشور و کارگران صنايع مختلف خوزستان تقاضا می کنيم با ه ما از ھمۀ کارگران، ب

   .تمام توان خود از فوالدگران به پا خاستۀ اھواز پشتيبانی کنند
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  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

   ماھشھر و بندر امامۀکارگران پتروشيمی ھای منطق

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

   کرج-جمعی از کارگران محور تھران 

  ١٣٩٦ ]اسد[ مرداد ماه٢٩

  

 
 


