در دفاع از مبارزات کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران!
طی روز های  12و  11خرداد ماه  ، 2931نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی با
حمله وحشیانه به کارگران مبارز فوالد اهواز که در تجمعات اعتراضی خود خواستار
دستمزدهای پرداخت نشده خود بودند ،بیش از  56نفر از آنان را دستگیر و زندانی
نمودند .بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی کارگران فوالد اهواز ،برخی از
کارگران بازداشتی شدیدا از سوی نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند تا
آن جا که یکی از کارگران تا ساعت ها بعد از بازداشت دچار خونریزی بوده است .از سوی دیگر رژیم ضد کارگری
جمهوری اسالمی با بیشرمی تمام  ،کارگران دستگیر شده را در بازداشتگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر ،جنب
پلیس راه قدیم اهواز  -شوش زندانی نموده است.
بیش از دو هفته است که کارگران "گروه ملی صنعتی فوالد ایران" در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه
دستمزدهای خود و همچنین عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما  ،بارها در شهر اهواز دست به تجمع زده
اند .در این مدت کارگران بارها با راهپیمائی در سطح شهر و تجمع در مقابل نهادی های مختلف دولتی از جمله
در مقابل استانداری خوزستان  ،خواستهای بر حق خود را فریاد زده و خواستار پرداخت حقوق های معوقه خود
بوده اند .این کارگران پر خشم و نفرت نسبت به وضع شدیداً ظالمانه حاکم ،در شرایط عدم پاسخگوئی کارفرما و
خیابانها و خط راهآهن اهواز به تهران را مسدود

مقامات به اصطالح مسئول حکومتی  ،مجبور شدند چندبار
نمایند .آنها همچنین در جریان راهپمائی های خود به دفاتر سه تن از نمایندگان جمهوری اسالمی از اهواز در
مجلس ،حمله کرده و شیشه های آن ساختمان ها را خرد نموده و فریاد سر دادند که "نماینده بی عرضه  ،نمی
خوایم  ،نمی خوایم".
یورش وحشیانه نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به کارگران فوالد اهواز  ،بر عکس تصور
سرگوبگران حاکم  ،در عمل صفوف کارگران را فشرده تر و عزمشان را قوی تر نموده است  ،تا آن جا که بر
اساس برخی گزارشات  ،وقتی به کارگران بازداشت شده اطالع دادند که قرار است به جز کسانی که به دفاتر
نمایندگان مجلس حمله کرده اند  ،بقیه آزاد شوند  ،کارگران بازداشت شده اعالم نمودند که این اعتراض از سوی
همه کارگران بوده  ،پس بهتر است همه ما را در بازداشت نگهدارید .از سوی دیگر کارگران فوالد همراه با
خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل پاسگاه نیروی انتظامی و استانداری تجمع نموده و خواهان آزادی تمام
کارگران زندانی شده اند .به این ترتیب شعار "کارگر زندانی  ،آزاد باید گردد" هم به بقیه شعار های کارگران -
شعارهائی همچون "کارگر می میرد ،ذلت نمی پذیرد" " ،مرگ بر ستمگر  ،درود بر کارگر"  " ،می ایستیم ،می
میریم ،حقمون را می گیریم" " ،ما کارگریم  ،نون می خوایم ،دوا و درمون می خوایم" و ...اضافه شد.
مبارزات و اعتراضات یک پارچه کارگران فوالد اهواز و وحشت رژیم از باال گرفتن این مبارزات در شرایط بحرانی
حاکم بر جامعه ،سرانجام باعث شد که کارفرمای بیشرم این مجتمع صنعتی اعالم کند که "لیست بیمه ماه
های اسفند و فروردین و اردیبهشت  ،رد شده و بزودی بخشی از سه ماه حقوق معوقه آنان نیز پرداخت خواهد
شد" .همچنین آنها تعدادی از کارگران را آزاد نمودند .اما کارگران آگاه فوالد اهواز می گویند که تا عمل به این
وعده ها و آزادی تمامی کارگران زندانی هر گز از پای نخواهند نشست.
کارگران رزمنده و تحت ستم ایران!

بر کسی پوشیده نیست که شرایطی که سرمایه داران با کمک رژیم حامی خود یعنی جمهوری اسالمی و
نیروهای مسلحش برای شما به وجود آورده اند ،شرایط بسیار دهشتناک و غیر انسانی است .از این رو مبارزه
شما برای دستمزد که بخش بزرگی از آن توسط سرمایه داران حریص و زالو صفت چپاول شده و شما مجبورید
خود را به آب و آتش بزنید تا "حقوق های معوقه" تان را از حلقوم آنها بیرون بکشید ،مبارزه کامال ً برحق بوده و
بیانگر شجاعت شما در مقابل نیروهای وحشی مسلح و شکنجه گر جمهوری اسالمی می باشد .اما باید
دانست که صرف انجام مبارزات صنفی  -حتی در صورت برخوردار بودن از تشکل صنفی مستقل  -هرگز باعث
رهائی شما از شرایط ستم و استثمار وحشیانه و مصائبی که به همین دلیل در زندگی خود با آن روبرو می
باشید نخواهد شد .تا زمانی که سرمایه داران خونخوار وجود دارند و تا زمانی که سیستم سرمایه داری در ایران
حاکم است ،کارگران ما هرگز روی آسایش را به خود ندیده و کماکان در رنج و محرومیت و عذاب روزگار خواهند
گذرانید .شما تنها با مبارزه ای که هدفش نابودی کل سیستم سرمایه داری و از این طریق پایان دادن به
استثمار طبقه کارگر می باشد  ،می توانید زندگی سعادتمند انسانی برای خود فراهم آورید.
ما ضمن حمایت از مطالبات و مبارزات کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز ،این کارگران رزمنده و همه کارگران
مبارز ایران را برای قدم گذاشتن در راه نابودی سیستم سرمایه داری در ایران و ایجاد جامعه ای عاری از ظلم و
ستم و استثمار فرا می خوانیم.
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
مرگ بر رژیم ضد کارگر جمهوری اسالمی!
نابود باد سیستم سرمایه داری وابسته در ایران!
زنده باد سوسیالیسم!
چریکهای فدائی خلق ایران
 19خرداد  29 -2931جون 1122

