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  سرگشاده ی کميته ی همبستگی کارگرانۀنام

!سازی اهواز خطاب به مير حسين و ديگر کانديداهای نظام لوله   
  

نه به معنای حمايت از  .اين نامه خطاب به شما و هر کانديدای ديگری که پايش را به اينجا بگذارد نوشته شده است

اين يکی را حتما می دانيد .ته ای وابسته نيستيمشما است و نه حتی تخريب شما،چرا که ما بازيچه ی هيچ جناح و دس

انشاء اهللا که اينجا خوزستان است و عمده ی ثروت اين کشور از اين منطقه تامين می شود ولی اگر محافظاِن کار 

کشته و طرفداران بادمجان دوِر قاب چينتان اجازه دادند،نگاهی هم به سطح شهر و به خصوص به حاشيه ی شهر 

تعجب نکنيد و البته خيالتان راحت که درباره ی ديگر !  درصد حاشيه نشين دارد ٦٠هر اهواز تقريبا ش. بيندازيد 

اکثر کارگران اخراجی لوله سازی اهواز هم در همين . شهرهای فقر زده ی خوزستان سخنی به ميان نمی آوريم 

 از آنان که جوان بودند و اميدوار ، قسمت های حاشيه نشين اهواز زندگی می کنند و تنها مدت کمی بود که بسياری

آقای ميرحسين شما در دوران جنگ . دست به تشکيل خانواده زدند و حاال هم اکثرا يک يا دو بچه ی کوچک دارند 

با تنظيم خانواده مشکل داشتيد و همه را به داشتن فرزندان بيشتر تشويق می کرديد ولی حاال چه کسی بايد جواب 

 کارگران اخراج شده ی لوله سازی را بدهد ؟ لطفا نمی خواهد عذرخواهی کنيد و حاال همه شکم گرسنه ی بچه های

بهتر است فکری به حال بيکاری فزاينده ای کنيد که به لطف تعديل ساختاری و !! را به تنظيم خانواده دعوت کنيد

درست است که بعد .  است  ، نفس کارگران را بريده٤٤سياستهای خصوصی سازی و تفسير سرمايه دارانه ی اصل 

مللی نظام اسالمی را  الين المللی پول گرفتيد امنيت بيناز اتمام جنگ با وام هايی که از بانک جهانی و صندوق ب

ری و افزايش داديد اما با تضمينی که به پيروی از سياستهای اقتصادی بانک جهانی داده ايد و تعديل ساختا

ت ها نيروی کار ديگر در پرتو اين سياس. ت زندگی کارگران را سلب کرديد ، امنيخصوصی سازی دنباله ی آن بود

گويا برای . و هراس از بيکاری سرشار کرده استقراردادهای موقت زندگی کارگران را با دلهره . امنيت ندارد

د منابع کشور تحت سوال ما اين است که چرا نباي! بيايدفشار است که به نيروی کارسودآوری بيشتر ترجيح داده شده

؟ چرا نبايد ساز و کار فروش نفت مشخص باشد و ميزان مه جانبه مورد استفاده قرار گيرديک برنامه ی توسعه ی ه

در آمدی که از فروش نفت و گاز حاصل می شود مشخص باشد و چرا هنوز معلوم نيست بخشی از پول فروش نفت 

نه ها به ورشکستگی کشانده می شوند تا به راحتی به پيمانکاران به کجا می رود؟ چرا با توطئه و کارشکنی کارخا

المللی پول امتحانشان داخلی و خارجی فروخته شوند؟ مگر نئوليبراليزم و سياست های بانک جهانی و صندوق بين 

پس ندادند و آن کشورها را دچار ورشکستگی  )...بوليوی و شيلی، آرژانتين،(های آمريکای التين را در کشور

پس چرا اين سياست ها در کشور ما به شدت پيگيری می شوند؟ چرا هر روز خدمات پزشکی محدودتر می  کردند،ن



طبق قانون اساسی آموزش و پرورش !! شوند و بيمارستان ها بيشتر به بانک شبيه هستند تا مرکز درمان انسان ها؟

 ی خدمات آموزشی شانه خالی می کنند و رايگان است ولی حتما اطالع داريد که چگونه مدارس دولتی از ارائه

نگوييد معلمان کم کاری  .انداخته اند) کشان جامعهکارگران و زحمت :بخوانيد (هزينه ی تحصيل را به دوش والدين

 به کار می گيرد؟ )حق التدريس(حقوق می گيرند؟ چرا آموزش و پرورش معلم قراردادی مگر آنان چقدر می کنند،

ر هم شامل سود آورِی کاسب کارانه و سرمايه دارانه می شود؟ بهتر است گزارش مگر آموزش و پرورش يک کشو

هايی که از ُافت تحصيلی ساالنه ی دانش آموزان ارائه می شود را بخوانيد تا ببينيد چگونه در پرتوی تفسير سرمايه 

  . می شود قانون اساسی ،سرنوشت کودکان و نوجوانان برای سود آوری بيشتر تباه٤٤دارانه از اصل 

 سازمان جهانی کار را پذيرفته است چرا بايد جلوی تشکيل ٩٨ و٨٧اگر جمهوری اسالمی مقاوله نامه های 

سنديکاهای مستقل کارگری گرفته شود و فعاالن کارگری و سنديکايی سرکوب شوند؟ اگر کارگران می توانستند 

کردند آيا به راحتی واحدهای صنعتی به روند توليد نظارت می  بر ای مستقل خود را تاسيس کنند وتشکل ه

ورشکستگی می افتادند؟ شرکت نيشکر هفت تپه با سوء مديريت و عدم برنامه ريزی صحيح دچار ورشکستگی شده 

  .است

تجربه ی ما در اين سال ها  .چرا که می دانيم جوابی در خور نمی شنويم نمی خواهيم تعداد سئواالتمان را باال ببريم ،

  . که مسئوالن کشور نسبت به عملکردشان پاسخگو نيستندنشان داده است

ما  چون ما پاسخ خود را گرفته ايم، ولی ما اين نامه را به قصد پاسخگويِی شما و يا هر کانديدای ديگری ننوشته ايم،

  .اما ما هم به اينگونه پاسخگويی واکنش خودمان را نشان می دهيم!! همگی در دولت عدالت محور اخراج شده ايم

  

  که اين کارخانه ايست که تغيير می کنند         فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
  

 
  همبستگی کارگران لوله سازی اهوازۀکميت

١٣٨٨ارديبهشت  ۵  
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