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  گزارش و قطعنامه مراسم 

  "اد و خاطره کارگران مس خاتون آبادي"

ه  تهران و ارتفاعات منطقه  کلک چاليديدرپارک جمش  

 
                               هجدهم اسفند ماه هشتاد و پنج                                                                یجالل ناصر 

  
 

پا، پارس ي  سایع  نوآوري  شامل  صنایع  خودروسازي نفر از کارگران صنا۶٨توسط ) بهمن ماه (  ماه گذشته یط

 ی کوهنوردی ازکارگران عضوگروه هایران خودرو وتعداديپا، اي سای بزرگ صنعتیپا، قالبهاي ساخودرو، شرکت

اد يه تهران وارتفاعات منطقه کلک چال يديع خودرو درپارک جمشياسالم شهر، گروه اوراز، گروه کارگران صنا

ن درمراسم کشته شدن يرحاض.  داشته شدیوخاطره کارگران جان باخته مس خاتون آباد درشهربابک کرمان گرام

  .ن کشتاراعالم داشتنديه را بشدت محکوم کرده ومراتب اعتراض خود را ازايکارگران توسط عوامل حافظ سرما

 ازکارگران شرکت کننده سخنان یکي یاد وخاطره کارگران جان باخته مس خاتون آباد توسط جالل ناصريدرمراسم 

  .ديئت گردز قرايراد و سپس قطعنامه مراسم  ني ایکوتاه
  

  همکاران، همنوردان
 یم تا همچون سه سال گذشته وبرايزان گردآمده اي به همراه شما عزیع خودروسازي ازکارگران صنایما تعداد

  .مي بداریاد و خاطره کارگران مس خاتون آباد را گرامين باريچهارم

 کارفرما در یهاي اخراج سازاستيدرشهر بابک دراعتراض به س١٣٨٢ ماه ی که دراواخردیاد وخاطره کارگراني

  . منطقه به گلوله بسته شدندیژه انتظاميکان وي یروهاي شهربابک تجمع کردند و توسط نیمقابل فرماندار

ه آنها را ي نگهبان وحافظ سرمایروهاي که ادامه اعتراضات به حقشان سراسرشهربابک را فرا گرفت و نیکارگران

ورش چهارتن ازکارگران ين يان ايدرجر. انه قراردادندين مورد حمله وحشن و آسمايشان اززميهمراه با خانواده ها

  . دنديز مجروح گردي نیادي کشته شدند وعده زی و مومنی، مهدویدي، جاویاهي ریبه اسام

 ی مختلف مراتب انزجار و تنفرواعتراض خود را نسبت به عمل ضد انسانی گذشته درمراسم های سالهایما درط

  .مي کنیه را محکوم مي نگهبانان سرماین عمل ضد کارگريگرايکبار ديز يم داشته و امسال نه اعاليحافظان سرما

کار يعدم پرداخت دستمزد، ب.بردي بسرمیژه ايط خاص و وي درحال حاضردرشرایآنچه که مسلم است جنبش کارگر

تجمعات و اعتراضات  ی اصلیک طرف و تظاهرات ها،بستن جاده هاياز...  موقت ویها و اخراج، قراردادهايساز

 ساختمان ی اخير مقابل دفتررياست جمهوری روزهای بخصوص طی درمقابل کارخانه ها ومراکز دولتیکارگر

 رود به پاتوق آارگران معترض تبديل شود ازطرف یآوثر واقع درميدان حرخيابان پاستور چهارراه خورشيد آه م

    با شرکت درمبارزات ین کارگري از فعالیان بخشين ميراد. ل شده استي کارگران تبدۀ وروزمریگر، به آارعاديد

  



   کنند با کمک به فرموله کردن خواسته ها و مطالبات به انسجام و متحد کردن ی و کوشش میروزمره کارگران سع

شات مختلف که خود يان فرقه ها و گراين ميهرچند در ا.  رسانندیاريشتر کارگران و ارتقاء مبارزات آنان يهرچه ب

 کنند تا با شقه شقه کردن طبقه کارگرهمچون یشها تالش مين گرايدانند و هرکدام ازايما کارگران م" ندهينما"را 

ش روح تازه يق به کالبد فرقه مرده مطلوب خوين طري را به خود اختصاص داده و ازایشتري سهم بیگوشت قربان

 درانسجام و ارتقاء جنبش یبه مانع) يهدرآنارفشاراختناق وسرآوب سرما(  گذشتهی بدمند، وهمچون ده هایا

 خود با یآنها بنا به در خواست رهبران گرايشها.  گردندی ظاهرمیگريگرچه امروزدرشکل د.  مبدل شوندیکارگر

نهمه يا.  آنكه فعال بودن فرقه خود را مطرح آنندی آشند برای، آنها را به رآود می آارگرینفوذ در تشكل ها

 به اصطالح وحدت یشات موجود بازهم درپي رود و گرای راه خود را می جنبش کارگر افتد کهی اتفاق میدرحال

  . خبرندی ندارند و ازآن بیچ نقشي که کارگران درآن هیعمل ازباال هستند وحدت عمل

ت ازاعتراضات ، ي و حمایبانين تجمعات، پشتيم ، شرکت دراي نباشین تجمع کارگريست که ما شاهد چندي نیروز

 یيه گزارش و انعکاس دردها، رنج ها و خواسته ها و ارتقاء مبارزات آنها همه و همه کارهايارگران، تهگفتگو با ک

شات به اصطالح وحدت عمل طلب مشغول رتق و فتق اموردرباال و سر ياما گرا.م ي انجام دهیستي بایاست که ما م

 ی اتوبوس واحد، ماجرایکايارگران سند کشتار کارگران خاتون آباد، مسئله اخراج آیيگو. گرم کار خود هستند

ران کمپروسورو ينه بافت و ايو پوش)  سه مرحله در بهمن ماه در تهرانیط( خرم آباد یخچال سازيتجمع کارگران 

 بودن کارگران و اخراج یماني و پی کردستان، قرادادیواندره، شباب غرب کرمانشاه، نساجين سد ديران کالچ قزويا

ه ي به  آنان که خود را دایچ  گونه ربطي ما کارگران هۀئله دستمزد توروم  و فشارآن برگرد هر روزه مسی هایساز

آنها نماينده گرايشات خود هستند نه نماينده ما آارگران و چونكه از طرف .  دانند نداردی مهربانتر از مادر میها

 هم آوبيدند باز هم شقه شقه یو آه با هم آالنجار رفتند و برسرری آنند پس از مدتی خود صحبت میگرايشها

 ی گردند آنها شايد تا اول ماه مه هم گرد هم آيند و درنهايت قطعنامه ایخواهند شد و مانند جگر زليخا پارچه پارچه م

 و برگزار ی چند سال اخيرسازمان دهیط(  آه توسط ما آارگرانیهم به نام ما آارگران صادر آنند و درمراسم هاي

 درهمان جلسه اول و نشست ی حضور بهمرسانند اما مرام و مسلك فرقه و گرايشگرايیه نوعباز هم ب) شده است

  .  و انهدام آن را فراهم آرده استیخود پايه جداي

  مونتاژ خودرو بخش ش شدت  کار به خصوص  دري داشته باشم، افزایط کارخودمان اشاره ايهمكاران به شرا مااو 

 که با توجه به ی دهند مشهود است به طوری را انجام میرگران کار قطعه ساز که کایزدر بخشهايير آن نيکه تأث

ش از هزار ي بید آن رشدي سال گذشته تول۵ ی در ط٨٠ سال ی بر مبنی موجود و موثق صنعت خودرو سازیآمارها

ت کار بوده ش شدي افزای مدرن، بلکه تنها برمبنای  استفاده از تکنولوژین رشد نه بر مبنيدرصد را داشته است ا

چ ي باشد هی کارگران مۀ ازخروار مشکالت روزمرین مشکالت که تنها مشتي ایي که گفته شد گویهمانطور. است

  . هستند  نداردیک مبارزه  طبقاتي کاغذ  نه در پراکتی وحدت عمل در باال و روی به دوستان ما که درپیارتباط

   
  همکاران

 یع خودروسازيگردد درحال حاضرصناي خودروسازان منتشرمی داخلاتي موجود که هرماه درنشری آمارهایبرمبن

د ي نسبت تول٨٠به عنوان مثال درسال .  کندیداد مي کار در آن بی  باشد که شدت باالیع روپا مي از معدود  صنایکي



 ۵٠ز ش اين مقطع بي تا  ا٨۵ل  بوده است  اما درسال ي حدود هفت اتومبیزيسرانه  خودرو درسال به هر کارگر چ

 حدود یزي چین  هر کارگر در بخش خودرو سازيانگيمت خودرو و بطور مي با  توجه  به قیعنين يباشد ايدستگاه م

 بهتر یتين بخش که وضعي ما کارگران در ایافتي که تمام دری کند در حالید ميون تومان ارزش افزوده توليلي م١۵٠

  . دهدیوزمره مان را نمم به اندازه کفاف خرج رير همکارانمان داري ازسایحت

اد شده فرصت و زمان خود يار است و هر کدام ازموارد يم بسياد کردي که ی بدون شک صحبت درخصوص موارد

 ی کارگریاد و خاطره رفقايم که ينجا دورهم جمع شده اياما ما ا. د به آنها پرداختيبايو مهم است و م.  طلبدیرا م

 بداريم و يكبار ديگر ی است جان خود را از دست داده اند را گرامیانسان داشتن کار که حق مسلم هر یرا که برا

 طوفان درو ،دي بدون تردآگاه و متشکل شودک طبقه، ي بمثابه  که طبقه کارگری زمان، آارندیبگوئيم ، آنها آه باد م

  .خواهند آرد

 
  همکاران 

  
 خود را در حال یر بابک خواسته هاگرضمن محکوم کردن کشتار کارگران مس خاتون آباد درشهيکبار ديما 

  :مي داریر اعالم ميحاضر و امروز  به شرح ز

  .م يما خواهان محاکمه امران و عامالن کشتار کارگران مس خاتون آباد هست

  .مي باشی کارگران شرکت واحد میکاي خود درسندی هایما خواهان بازگشت به کارهم طبقه ا

م و احكام صادره را شديدًا محكوم ي باشی سقزم١٣٨٣ر شدگان اول ماه مه ي دستگیما خواهان لغو احکام صادره برا

  . آنيم یم

 بوژان و پرداخت حقوق معوقه آنان و کارگران یخچال سازي خود دریما خواهان بازگشت به کار همکاران اخراج

 .مي باشیلون خرم آباد ميپارس

  .مين هستيران کمپروسور قزوي و اران کالچينه بافت و ايما خواهان پرداخت حقوق کارگران پوش

  .مي باشی می انسانیک زندگيش دستمزد خود درحد يما خواهان افزا

  .مي کنین مقاوله نامه ها محکوم مي ای رادراجرایم وهرنوع دخالتي هست٩٨ و ٨٧ ی مقاوله نامه هایما خواهان اجرا

 یت نسبيزل و موفقيران خودروديگران اک خود را ازاعتصاب آارين تبري و همچنیباني و پشتیما مراتب خوشحال

 .مي داری اعالم می  سال جاریآنان ط

  .ميران خودرو هستي ایما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراج

  متشکرم

 
  یجالل ناصر

  ١٣٨۵بهمن ماه 
  


