
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ١۶
  

 ضرورت پشتيبانی از مبارزات کارگران فوالد اھواز
  

ی فوالد اھواز، چندين روز پياپی است که معابر و کارگران گروه ملی صنعت ھزار نفری ٤انصد نفر از جمعيت حدود پ

که در مقابل اعتراض و اعتصاب  آنان پس از آن.  اعتراضات خود تبديل کرده اندۀخيابان ھای شھر اھواز را به صحن

 مديران و کارفرمای اين واحد صنعتی و تمرد و نه با بی اعتنائی و عدم پاسخگوئیی شان در محيط کارخائيک ھفته 

رو شدند، تصميم گرفتند در محالت شھر اھواز اعتراض خود ه ی کارفرما و مديران از پرداخت مطالباتشان روبسرپيچ

  .را انعکاس دھند

 ساعت است، برای نمايش ۀ امانيه را، که نزديک فلکۀ مقابل بانک ملی شعبء کارگران معترض گروه ملی فوالد ابتدا

 ۀ و شعبمرکزیروز بعد مقابل بانک ملی ). اصلی اين شرکت استزيرا بانک ملی مالک (اعتراض خود برگزيدند 

در ادامۀ اين اعتراضات . ی کردندئ متری و روز سوم در چھار راه نادری، مرکز شھر راه پيما٢۴ول خيابان  اآزادگان،

اشتن بنر و تصميم گرفتند در مصالی اھواز، که محل تجمع و تردد گروه ھای مختلف مردم است گرد ھم آيند و با برافر

پخش دست نوشته ھای افشاگرانه خواست ھای به حق خود را بار ديگر اعالم کنند و مردم را از وضعيت خود آگاه 

 ماه است که مزد دريافت نکرده اند و عالوه بر آن ساير ٤کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اھواز حداقل . سازند

. ھر کارگر حداقل پنج ميليون تومان بستان کار است. داخت نشده استمطالبات و مزايای شغلی از جمله حق بيمۀ آنھا پر

  . بيمه نيز محرومندۀآنان در حال حاضر از تمديد اعتبار دفترچ

 ۀصنايع فوالد در کنار کارخان. گروه ملی صنعتی فوالد ايران از مجموعۀ کارخانه ھای جانبی صنايع فوالد اھواز است

 صنعت ذوب و شمش و ۀی و صنعت مادر، در رشتئ، از مراکز صنعتی زيربناصنعتی ذوب آھن و صنايع مس ايران

اين صنايع به دليل سود دھی سرشارھمواره مورد طمع سرمايه داران . توليد محصوالت فوالدی و آھن محسوب می شود

صنايع با به دليل ھمين سود دھی و توليد ارزش اضافی در سطح باال است که اين . بخش خصوصی و دولتی بوده اند

. با خصوصی سازی بين سرمايه داران و رانت خواران دست به دست می شود" گوشت قربانی "ھزاران کارگر مثل 

ھزار کارگر سال ھاست زير سخت ترين مناسبات ظالمانۀ سرمايه داری در کنار کوره ھای ذوب فلز و ٤در اين ميان، 

ن، نبشی، ميل گرد و ساير محصوالت فلزی به کار طاقت ريخته گری و ساخت قالب ھای صنعتی و خط توليد تير آھ

از استثمار کار ھمين کارگران سود ھای نجومی نصيب باند منصور آريا و ساير اختالس گران و در . ند افرسا مشغول

کارگران ) چون بانک ملی متعلق به دولت است(حال با تصميم کارفرما، يعنی دولت، . حال حاضر بانک ملی می شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

الزم است گفته شود که در زمان جنگ ايران و عراق، نھادھای پيش ! ريافت چندين ماه مزدشان محروم شده انداز د

  .برندۀ جنگ بخشی از ھمين واحد ھای صنعتی با ھمين کارگران را به خدمت جبھه و جنگ درآورده بودند

 ۀکارگران را در گوشه ای ديگر از خورستان، در شرکت توسعگری و به يغما بردن مزد و حقوق  اين روند چپاول

ديديم که چگونه کارگران نيشکر ھفت تپه برای احقاق حقوق خود، که از سوی بخش . نيشکر ھفت تپه نيز شاھديم

 ترانزيتی ۀديگری از سرمايه داران بخش خصوصی بلعيده شده است، اقدام به اعتراض و اعتصاب و مسدود کردن جاد

 ۀکارگران مبارز گروه ملی صنعتی فوالد اھواز، با الھام از مبارزۀ بخش ھای ديگر طبق.  به انديمشک کردنداھواز

کارگر ھمانند نيشکر ھفت تپه، راه دست يابی به مزد و حقوق خود را اعتراض خيابانی و حضور در مراکز پر جمعيت 

 ارتقای مبارزات کارگران از اعتراض و .شھر و کسب حمايت از سوی شھروندان زحمت کش انتخاب کرده اند

اعتصاب در محل کارخانه، به تحصن و راه پيمايی اعتراضی در مرکز شھر، نشان می دھد که کارگران حداقل در اين 

انتخاب . دو بخش از صنايع خوزستان مانند کارگران شرکت ھپکو در اراک اعتراض خيابانی را انتخاب کرده اند

اس اعتراض کارگران برای گرفتن مطالبات خود در مراکز پر جمعيت شھر يکی از روش ھای  خيابانی و انعکۀمبارز

اما اين اعتراضات ھنگامی موفق تر . جلب افکار عمومی و مورد حمايت قرار گرفتن از سوی توده ھای مردم می باشد

اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود ديگر باشند و  خواھند بود که کارگران در واحدھای صنعتی مختلف پشتيبان مبارزۀ يک

  . را در چندين کارخانه و يا حداقل در يک رشتۀ صنعتی به نمايش بگذارند

 ۀشرط پيروزی کارگران گروه ملی فوالد اھواز ھمراھی و پشتيبانی ساير کارگران در کارخانۀ لوله سازی، درکارخان

کر ھفت تپه، در پتروشيمی ھا، در پروژھای  نيشۀنورد کاويان، در ملی حفاری، در شھرداری ھا، در شرکت توسع

زيرا کارگران اين واحدھای صنعتی دارای ھمين خواست ھا ھستند و . پارس جنوبی، در شرکت گاز و شرکت نفت است

 کارگر در مبارزه برای به دست آوردن مطالبات خود، الزم ۀطبق. از عدم دست يابی به ھمين خواست ھا رنج می برند

طبقۀ کارگر بايد با سياست . يک طبقۀ دارای انسجام و آگاھی از مبارزۀ طبقاتی، حضورداشته باشدت يأاست که در ھ

اين طبقه در مبارزۀ خود به ضد .  سياسی شودۀ ميدان مبارزل و سازمان ھای مستقل خود وارد عمل، به ويژه وارد مستق

ع ترين توده ھای مردم را به گرد خواست يتر کند و وس خود را گسترده  بايد بتواند حلقۀ اتحاد طبقاتی نظام سرمايه داری

 خود ۀبايد آگاھی و چشم انداز روشنی از مطالبات و اھداف آيند طبقۀ کارگر. ی که منافع مشترک آنھاست متحد کندئھا

  . داشته باشد و اين آگاھی و چشم انداز و راه دست يابی بدان را به توده ھای وسيع مردم نشان دھد

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی                                                   

                                                            فعاالن کارگری جنوب

                                                    فعاالن کارگری شوش و انديمشک
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