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  خوزستان متحد شويم عليه بحران آفرينان در
 خيابان ھا گسترش دھيم مبارزه را در  و

  

اھواز، آبادان، ماھشھر، ھنديجان، (وا در بسياری از شھرھای استان خوزستان و آلودگی ھ) گردوخاک(بحران ريزگرد 

 اميديه، رامشير، سربندر، شاھپور، سوسنگرد، حميديه، ھويزه، بستان، شوش، شوشتر، انديمشک، دزفول، مسجد

ان عدم پرداخت و در پی آن بحران قطع شدن برق و آب در اھواز و چند شھر ديگر و ھمچنين بحر) سليمان، ايذه وغيره

مزدھای معوق و تعرض به دستآوردھای مبارزات کارگران و مزايای مربوط به شغل که در گذشته به دست آورده 

 گروه ملی فوالد، لوله سازی، شرکت نفت، شھرداری ھا، نيشکر - بودند، در مراکز صنعتی و کارگری صنايع فوالد

 ئیبحران ھا. را در کانون توجه مردم ايران و جھان قرار داده است، بار ديگر اين استان ...)ھفت تپه، کاغذ پارس  و 

دشمنی «و يا از عوارض » باليا و حوادث طبيعی و حتی نزول رحمت«والن حکومت منشأ آنھا را ؤکه گرچه مس

 والن جمھوریؤاما واقعيات عريان تر و انکارناپذيرتر از آن است که مس. کنند ارزيابی می» شياطين بزرگ و کوچک

 مستقيم ھمۀ اين وقايع و فجايعی که زندگی مردم خوزستان وھمچنين محيط مسؤول. اسالمی بتوانند آن را پنھان کنند

زمانی که اين . زيست را در خوزستان به نابودی کشانده است، نظام ضد انسانی و جنگ طلب سرمايه داری حاکم است

زيست را  توده ھای مردم برمی افروخت و محيط ۀکاشانرژيم با کوبيدن بر طبل جنگ ضد مردمی، آتش بر خانه و 

 حاصل خيز و سرسبز ۀزمانی که گردانندگان جمھوری اسالمی، جلگ. جوالن گاه نيروھای متخاصم قرار داده بود

 بومی و سربازان ھر دو سوی مرز قرار می گاه مردممين و بمب و خمپاره و قتلخوزستان را به ميدان ھای کاشت 

 که رودخانه ھای پر آب و تاالب ھای شادگان و ھورالعظيم در خوزستان و عراق را در خدمت جنگ قرار آنگاه. دادند

 دادند و به سود تاکتيک ھای جنگی و نظامی ِ دو نيروی جنگ طلب در ھر دو سوی مرز، مورد استفاده قرار می

 می ريختند و زمين ئیيمياکمب ھای آنگاه که بر دشت ھای پھناور ھر دو سوی مرز گلوله ھای مرگ بار و ب. گرفت

ھای شھر و روستا را در ايران و عراق به خاکستر تبديل می کردند و پس از پايان جنگ نيز بدون کمترين توجھی به 

 غير ی غير کارشناسانه به احداث سدھایمحيط زيست آسيب ديده از جنگ و اليروبی کردن رودخانه ھا با طرح ھا

  . اقدام می کردند و کم آبی در مسير رودخانه ھا را تشديد می کردندضروری بر روی رودخانه ھا
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 کارگر و ضد جنگ، فرياد برمی آوردند که ۀھمان زمان کارگران آگاه و برخی سازمان ھای سياسی مدافع آزادی طبق

اين جنگ ضد مردم و مخرب است و می گفتند حکومت ھای جنگ طلب ايران و عراق براساس منافع خود آن را 

وجود آورده اند پيش بينی ه ھمان زمان ھشدار می دادند و اين سيه روزی را که رژيم ھای جنگ طلب ب. برافروخته اند

» فيدوس«در ھمان ايام و در بستری ديگر که ھزاران کارگر پااليشگاه آبادان با طنين افکن شدن ِ صدای . می کردند

آن زمان که . و چرخ صنعت نفت را به حرکت درمی آوردندپااليشگاه رکاب زنان به سوی محل کارشان می رفتند 

 در محل ٨پاسی از شب در خيابان ھای شھرداری و شاھپور آبادان و ايستگاه  کارگران پس از فراغت از کار، تا

سنديکای کارگران پروژه ای آبادان و در بسياری از نقاط شھر آبادان در ستادھا و چادرھای تبليغاتی ِ سازمان ھای 

اسی مدافع آزادی طبقه کارگر تجمع می کردند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند و با سياست ھای حاکميت سرمايه سي

آری آن زمان ھم رژيم ضد کارگری حاکم با وحشت از فضای انقالبی خوزستان، . داران و زمين داران آشنا می شدند

ن که ھنوز در اختيار نيروھای مدافع انقالب و طبقۀ کارگر در تدارک توطئه ای بود که سنگرھای انقالب را در خوزستا

سنديکای پروژه ای کارگران فصلی آبادان و حومه و شوراھای انقالبی و کارگران صنعت نفت . بود، به تسخير درآورد

ه و متشکل آبادان، اھواز، ماھشھر، آغاجاری و مسجدسليمان را که يادآور ِ حماسه ھای اتحاد و توانمندی کارگران ِ آگا

شوراھای پرقدرت کارگران صنايع فوالد، ملی حفاری و ديگر . بود، بايد سرکوب می کردند و صدايشان خاموش می شد

به .  شان نيز در اذھان کارگران فراموش شودۀمراکز کارگری را بايد تار و مار می کردند که به زعم آنھا ياد و خاطر

قلمداد کردند که عالوه بر سوزاندن ھر تبلوری از آبادی و توسعۀ بيابان ھا در » نعمت«ين دليل بود که جنگ را ھم

اطراف شھرھا و روستا ھا، پايگاه ھا و مراکز تجمع کارگران متحد و متشکل که ھنوز پرچم دفاع از انقالب را با 

تکشان بر افراشته نگه داشته بودند، نيز بايد سرکوب می پافشاری بر مطالبات دموکراتيک و انقالبی کارگران و زحم

اين کينه ورزی نسبت به انقالبيان به حدی بود که در اوج درگيری ھای روزھای نخست جنگ، شکار رفقای . شدند

  چادر تبليغاتمسؤولاعدام رفيق پيکارگر شکرهللا دانشيار . انقالبی ما را آغاز کردند و به جوخه ھای اعدام سپردند

 را که فقط چند روز از آغازجنگ نمی گذشت، ھرگز ٢سازمان پيکار در راه آزادی طبقۀ کارگر مستقر در ايستگاه 

 موھوم تجزيه طلبی، مردم ۀکه پيش از جنگ با لشکر کشی به خرمشھر و آبادان به بھان ھم چنان. فراموش نخواھيم کرد

 جمھوری اسالمی به فراموشی سپرده شده بودند مورد که ھم در رژيم سابق و ھم دررا کش عرب ِ خوزستان زحمت

تاوان اتحاد و ھمبستگی و حماسه ھای )  بختياری و فارس- عرب (اکنون مردم زحمتکش خوزستان . سرکوب قرار دادند

برای دشمنان مردم آلودگی ِ ھوا و تشديد گرد و .  و پس از آن را می پردازند۵٧تاريخ سازشان در سال ھای اول انقالب 

، شيوع افسردگی و بيماری ھای روانی، آوارگی و بی خانمانی عارضه ھای قابل قبولی است »سونامی سرطان«خاک، 

. کند و ميدان را برای چپاول وغارت سرمايه ھای اجتماعی ھموار می سازد که بنيان يک جامعۀ پيشرفته را سست می

ستان است که طبق آمار ساليانه چند ھزار نفر از که تحت ھمين شرايط غير قابل زيست بودن شھرھای خوز کما اين

ن مسؤوال و دشمنی ئیبی اعتنا. به ساير نقاط ايران مھاجرت می کنند... جمعيت شھرھای اھواز، آبادان و خرمشھر و 

 پيشرو بودن کارگران و زحمت کشان در مخالفت با ستم و سرکوب اين رژيم ۀرژيم به مردم خوزستان را بايد از زاوي

) موحدی کرمانی( و دشمنی با مردم خوزستان تا حدی است که يکی از کارگزاران رژيم ئیاين بی اعتنا. ببينيمنيز 

  . اھميت سوريه و حفظ آن را بيشتر از اھميت و حفظ خوزستان می داند

د تھديد ھمين توده ھای مردم خوزستان که در شھر و روستا با آلودگی و ريزگرد و قطع شدن برق و آب زندگيشان مور

با انواع ...) گروه ملی فوالد، شرکت نفت و (قرار می گيرد، ھمان کسانی ھستند که در کارخانه و مراکز کارگری 

 ھزار کارگر گروه ملی فوالد اھواز چندين روز است که ۴اکنون شاھديم که حدود . رو ھستنده فشارھا و تبعيض ھا روب
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ند و اين کارگران ھم در صف اول مبارزه برای مطالبات مربوط به در حال اعتراض به عدم پرداخت مزدھايشان ھست

شغل خود می باشند و ھم در خيابان در کنار ساير ھمشھريان خود عليه ريزگرد، آلودگی ھوا، قطع شدن آب و برق 

 جمھوری مردم اھواز حق دارند به خيابان ھا بيايند و به اين زندگی نکبت باری که. وغيره  دست به اعتراض می زنند

مردم خوزستان دريافته اند که تنھا راه احقاق حقوق خود را بايد در . اسالمی برايشان تدارک ديده است اعتراض کنند

در کنار ساير مردم زحمتکش خوزستان، عرب، ... کارگران گروه ملی فوالد و . مبارزه در بستر خيابان پی گيری نمايند

برق و آب، از عدم پرداخت مزدھايشان، از بيکاری، و از فقر و ساير بختياری، فارس از گردوخاک از قطع شدن 

ً ما از درد مشترک رنج می بريم و خواست مشترک داريم و قطعا مبارزۀ ما نيز بايد در ۀھم. محروميت ھا رنج می برند

 و زحمتکشان و کارگران.  تجلی يابدئیاعتراض، اعتصاب و تظاھرات خيابانی و در محيط کارخانه با اتحاد و ھمصدا

 از ستم ھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی ئی نمی دھد و برای رھاءھمۀ مردم خوزستان دريافته اند که اين امام زاده شفا

کسانی که بحران ريزگرد و بحران زيست محيطی و نابودی . و ملی راھی جز اتحاد و ھمبستگی و اعتراض ندارند

 اقتصادی را به وجود آورده اند و خود مسبب بی حقوقی، بيکاری و فقرمی زير ساخت ھای کارون و تاالب ھا و نابودی

حل ھمۀ اين مشکالت و ستم ھا با نيروی . باشند، نمی توانند راه حلی برای پايان دادن به اين بحران ھا داشته باشند

  . توانای توده ھای آگاه و متحد و متشکل کارگران امکان پذير است

  فعاالن کارگری جنوب

  الن کارگری شوش و انديمشکفعا

  جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقۀ ماھشھرو بندرامام

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

   کرج-جمعی از کارگران محور تھران 

  ١٣٩۵ ]حوت[اسفند
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