
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

   
د کارگران مس خاتون آبای سالگرد حرکت اعتراضني پنجمۀبه بهان  

 
  ١٣٨٧بهمن وم سشنبه پنج                                                                               ک کمیبرا ی هماهنگۀتيکم

 
 

ارگران مس خاتون آباد در مبارزه ای نابرابر در اعتراض به نبود  ک١٣٨٢پنج سال پيش در روزهای پايانی دی ماه 

امنيت شغلی و استخدام دائم به مصاف حاکميت سرمايه داری عنان گسيخته ای رفتند که از ساليان پيش تهاجم کم 

اما کارگران در اعتراضات متحدانه ی خود مقاومت جانانه . سازمان داده بودنظيری را بر معيشت و زندگی کارگران 

 نفر از کارگران اخراجی مس خاتون آباد به همراه خانواده های شان ٢٠٠ای از خود نشان دادند، حرکت اعتراضی 

می مواجه شد، در بعد از هفت روز به داخل شهر بابک کشيده شد، که با يورش همه جانبه ی نيروهای امنيتی و انتظا

در پی حمله .  نفر از کارگران و يک دانش آموز به جمع جان باختگان جنبش کارگری پيوستند۴اين حرکت اعتراضی 

ی خونين عوامل سرمايه داری به کارگران خاتون آباد، فعالين کارگری در داخل و خارج از کشور به تناسب شرايط 

  . سازمان دادندخود اعتراضاتی را عليه اين تهاجم وحشيانه

  :دوستان و هم رزمان فعالين کارگری
 کارگران سقز ١٣٨٣در روز اول ماه مه . از آن سال تاکنون جنبش کارگری شاهد وقايع مهم و قابل تأملی بوده است

در حرکتی مستقل برگزاری اول ماه مه را به خيابان های شهر کشاندند، که نهايتًا منجر به دستگيری و محاکمه ی 

در ادامه نيز شاهد تشکيل کميته های فعالين کارگری، سنديکای . د صالحی و تنی چند از فعالين کارگری شدمحمو

در اين طول اين سال ها هفته ای نبوده است که . کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه بوده ايم

اما بعد . سترده و تأمين امنيت شغلی نبوده باشيمشاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری به منظور توقف اخراج های گ

از اين همه مبارزات بی وقفه نه تنها قراردادهای موقت لغو نشده است، بلکه تبديل به قراردادهای يک ماهه و سفيد 

ی امضا شده اند، نه تنها دستمزدی افزايش نيافته، بلکه سايه ی سنگين فقر بر زندگی کارگران بيش از پيش سنگينی   م

کند، اخراج های دسته جمعی هم چنان ادامه دارد، روز به روز بر تعداد کودکان کار که به واسطه ی فقر خانواده 

آری همه ی اين ها واقعيات تلخی است که . تحت فشار والدين درس و مدرسه را رها کرده و وارد بازار کار می شوند

بی گمان ما و بسياری از فعالين .  مان حفظ کرده استسايه ی شوم خود را هم چنان بر زندگی هم طبقه ای های

کارگری دريافته ايم که چاره ی کارگران ايجاد تشکيالت مستقل کارگری است، اما سؤال بزرگی که می بايست پيش 

روی ما فعالين کارگری باشد اين که؛ به طور واقعی ما در جهت لغو قراردادهای موقت و جلوگيری از تصويب 

ارگری در مجالس اصالح طلبان و اصول گرايان چه اقدامات مؤثری انجام داده ايم؟ چرا با وجود اين قوانين ضد ک

همه فعاليت کارگری در کميته ها و تشکالت موجود کارگری، حاکميت سرمايه داری هم چنان حوزه ی تهاجم خود را 

رمايه داری تا ُبِن دندان مسلح که بيش از پيش در عرصه های گوناگون تسری می دهد؟ ترديدی نيست که ما با س
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همواره با ابزار اختناق و سرکوب مقاصد خويش را پی می جويد، روبرو هستيم، اما عليرغم فشار بی امان اين 

حاکميت اختناق ما می توانستيم و می توانيم ريل مبارزات خود را در پيشبرد فعاليت کارگری به گونه ای قرار دهيم 

  .ار توده ها و بدنه ی کارگری جان به لب رسيده از زندگی فالکت بار خويش باشيمکه هر چه بيشتر در کن

ما دريافته ايم که ارتباط تنگاتنگ در محيط کار و زيست کارگران و انتقال آگاهی از اين طريق پتانسيل آنان را در 

يافته ايم که عزيمت برای ما در اين سال ها به تجربه در. سازمان پذيری و فرهنگ تشکل پذيری باال خواهد برد

 متحقق کردن امنيت شغلی، افزايش دستمزد و ايجاد تشکل های مستقل کارگری بی ترديد از درون محيط کار شروع

 کميته های -ما می توانيم ضمن ايجاد اين ارتباط، اقدام به تشکيل جمع های کوچک کارگری تحت هر نامی. می شود

ما از . رنوشتان خود را در پيشبرد مبارزات خويش ياری و همراهی نماييم ، هم س-کارگری يا هسته های کارگری

طريق همين جمع های کوچک کارگری می توانيم در جهت گيری اعتراضات کارگری، در توهم زدايی کارگران به 

مه اين که ممکن است از جانب نمايندگان و مديران نظام سرمايه داری چراغی برای آنان روشن شود، در تحميل ه

فعاليت سازمان يافته برای . جانبه و مهم تر از همه، حق ايجاد تشکل های مستقل کارگری، نقش مؤثری ايفا کنيم

  .تمامی اين مطالب نه بيرون از کارخانه، بلکه عمدتًا در درون محيط کار می بايست صورت گيرد

   

 

  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت
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