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 فراخوان و اعالِم موجوديت

  همبستگی کارگران لوله سازی اهوازۀکميت
١٣٨٨ن  فروردي٢۵شنبه سه                                                                                      ...ی همبستگۀتيکم               

   
 ی خودکه همانا بازگشت به کار و پرداخت دستمزد کارگران لوله سازی اهواز مدت هاست که برای حقوق اوليه

 مستاصل، گهگاه در  کارگران لوله سازی درمانده و.عقب مانده شان است به اعتراضات گسترده دست می زنند

سطح شهر اهواز تجمع هم کرده اند و امروز تقريبا همگی مردم اهواز از آه و ناله ی کارگران لوله سازی با 

وجود پی گيری های کارگران لوله سازی ،هنوز مديريت کارخانه در مقابل خواسته های کارگران متاسفانه با .خبرند

ايستادگی می کند و حتی با طراحی توطئه ها و شايعه هايی سعی می کنند اتحاد کارگران را به هم بزنند وآنان را از 

اشاره کرد که بخشی از "  به کاربازگشت"پيگيری مطالباتشان دلسرد کنند که از جمله می توان به شايعه ی 

در اين ميان کارگران .کارگران به اميد بازگشت به کار از همراهی با ديگر کارگران معترض خودداری می کنند

رسمی هم حمايت مناسبی از کارگران اخراجی نمی کنند تا مبادا کارشان را از دست بدهند اما کامال واضح و روشن 

 نفر از ٢٠٠٠انه است و کارگران رسمی هم بايد بدانند که اگر در مقابل اخراج است که هدف ،تعطيلی کل کارخ

کارگران پيمانکاری واکنشی مناسب نشان ندهند به زودی نوبت اخراج خودشان هم فرا خواهد رسيد هر چند که از 

  ! کنندسوی مديريت اعالم شده که کارگران رسمی هم کاريابی کنند و جايی برای ادامه ی کار خود پيدا

آنچه که مشخص است بخشی از واحدهای صنعتی را با اين هدف تضعيف می کنند تا بتوانند راحت تر از شر کل آن 

نفر کارگر داشته است و اکنون تعداد ١٢٠٠٠سال پيش ١٠خالص شوند،به عنوان مثال شرکت نيشکر هفت تپه تا 

 مستقل کارگران هفت تپه در صدد تعطيلی کل نفر رسيده است و هم اکنون با سرکوب سنديکای٣٥٠٠کارگران به 

آيا کسانی می خواهند از !آيا نياز ما به شکر بر طرف شده است و ديگر احتياجی به شکر نداريم؟.کارخانه هستند

 که جلوی توليد داخلی آن را می گيرند؟ پاسخ سئواالت باال در نوع برخوردی که اکنون با  واردات شکر سود ببرند

گويا قرار نيست ما توليدی داشته باشيم بلکه تنها بايد .ی و کارگران می شود کامال روشن استواحدهای صنعت

اينکه يک کارگر صنعتی لوله سازی به يک دستفروش و دالل بازاری تبديل شود نشانه ی يک !!مصرف کننده باشيم

واقعا دردناک است که تعدادی از .ستاقتصاد بيمار و آشفته و همچنين تمايل به سمت داللی و سرمايه داریِ  تجاری ا

با آگاهی از مناسبات . کارگران اخراجی لوله سازی از هم اکنون به دستفروشی و کار در بازار روی آورده اند

اقتصادی کشور و با دقت به داليل فشار و سرکوب برای تعطيلِی کارخانه ها و از جمله کارخانه ی لوله سازی 

به . يد با اتحاد و همبستگی جلوی هجوِم به کارخانه ها و زندگی کارگران را سد کنيم می شويم که با اهواز مطمئن

همين منظور ما جمعی از کارگران کميته ای را جهت همبستگِی بيشتر ميان کارگراِن لوله سازی تشکيل می دهيم تا 

و مبارزان و فعاالن کارگری  و موثرتر مبارزات کارگری را ادامه دهيم و در اين راه از تجربيات کارگران  بهتر

  .ايران استفاده ببريم



از کارگران لوله سازی اهواز و ديگر واحدهای صنعتی و توليدی خوزستان تقاضا داريم اخباِر اعتراضاِت 

  . را پی گيری کنند و از مبارزات آنان به طور عملی حمايت کنند  کارگری

  

  و شجاع خوزستان درود بر کارگران مبارز

  ستگی کارگران لوله سازی اهواز همبۀکميت
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