
 ازکارگرانزندانیفوالداهواز«خیابان»هایحمایتیکارزارگرافیتی

با اش مهرماه  ای است که جرقه فوالد اهواز آخرین سنگر از سلسله اعتصابات سراسری سه ماهه

تپه و فوالد  اعتصاب کامیونداران کلید خورد، سپس معلمان دوبار پرچم آن را بلند کردند و بعد هفت

   .اهواز

اهواز و فشارهای سخت امنیتی، متأسفانه کارگران را به شدت زیر ضرب _فوالددستگیری کارگران 

نفس فوالد اهواز به شمارش افتاده . ها را تحلیل برده است ها را شدیداً تخریب کرده و اراده برده، روحیه

ضعیت حاد، در این و. کند ها قامت راست نمی و اگر زمین بخورد، جنبش کارگری به این زودی

. خورده است همبستگی و حمایت عملی از فوالد اهواز در حکم رساندن دارو به بدنی مجروح و زخم

آید، در این  ترین نوع حمایتی که در اوضاع و احوال عادی اصالً به حساب نمی ای ترین و حاشیه حتی کم

  .تواند به طور غیرقابل باوری در حفظ روحیه اثربخش باشد وضعیت ویژه می

چهره و نام تعدادی از کارگران پیشتاز « تریبون زندانی سیاسی: خیابان»به همین خاطر رفقای کارزار 

های شهر ثبت کردند تا صدای این زندانیان تقویت  دستگیرشده را به شکل نمادین بر در و دیوار خیابان

 .شود

داریم و هر ابتکارعملی، دست در این لحظۀ حساس همۀ ما موظفیم هر جا و با هر توانی که در اختیار 

های دانشجویی در محیط دانشگاه با باال گرفتن  حمایت جمع: به حمایت عملی از کارگران زندانی بزنیم

به این عرصه و   آموزان پالکارد، صراحت بخشیدن شعارهای حمایتی معلمان از فوالد، کشاندن دانش

برنگاران بر پوشش وضعیت بغرنج فوالد تبدیل محیط کالس و مدرسه به تریبون حمایتی، تمرکز خ

های دفعتی در مترو و خیابان، شعارنویسی و گرافیتی و طراحی پوستر کارگران زندانی  اهواز، آکسیون

 ...المللی و  و جلب همبستگی بین

حفظ سنگر فوالد اهواز فقط مسأله کارگران این کارخانه نیست، بلکه برای سرپا نگه داشتن جنبش 

 .ر حکم مرگ و زندگی را داردکارگری کشو

کریم سیاحی، میثم آل مهدی و : تصاویر گرافیتی مربوط به کارگران زندانی گروه ملی فوالد اهواز *

 .مرتضی اکبریان است

 :بعد التحریر **

خاطر در امان ماندن  در زندان نیست و به  طبق آخرین اخبار میثم آل مهدی خوشبختانه درحال حاضر

وران امنیتی به خانه مراجعت نکرده بوده است؛ لذا عدم دسترسی به او شائبه بازداشتش از یورش مام

 .ها ثبت شده بود وجود آورده و نام وی در لیست بازداشتی را برای کارگران گروه ملی به

 79دی  3  کمیته عمل سازمانده کارگری
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