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 بيانيه شورای زنان در گراميداشت

   ياد پنجمين سالگرد جانباختن کارگران خاتون آباد
   

   ١٣٨٧بهمن م پنجشنبه                                                                                                    شورای زنان
 

   
ر عرصه های در طول تاريخ مبارزات طبقه کارگر روزهای سرخ و بياد ماندنی از جان فشانی های طبقه کارگرد

معموال سيستم سرمايه داری و سرمايه . گوناگون در کشورهای مختلف ثبت شده است که هيچگاه از ياد نخواهند رفت 

داران بعد از سرکوب اين مبارزات سعی در توجيه ، پوشاندن و کم اهميت جلوه دادن اين وقايع وحتی المقدورتالش 

روزهای خونين کمون . طبقه کارگربا استفاده ازمرور زمان را دارنددر جهت به فراموشی سپردن آنها توسط جامعه و

پاريس ، اول مه شيکاگو، روزهای اعتراضات حق طلبانه زنان آمريکا در ماه مارس و صدها روز باشکوه و پر 

اين رسم سرمايه داريست تا در جهت به دست آوردن سود بيشترحتی . تالش و خونين ديگر از اين جمله هستند

ی بخواهد به وضع موجود کان طبقه کارگرو زحمتکش را استثمار خواهند نمود و اگر روزی به هرشيوه ااالم

ازجمله اين رويدادهای اسفبار و متاثر کننده رويداد خاتون آباد در . معترض شودآنان را به خاک خون خواهند کشاند

. يران برای هميشه ثبت شده و خواهد مانداين روز در تاريخ مبارزات طبقه کارگر جهان و بخصوص ا. بود٨٢سال 

پنج سال پيش در چنين روزی کارگران معادن مس خاتون آباد در اعتراض به قرادادهای موقت کارو اخراج 

با . وبيکارسازی تعدادی ازهمکاران و همسرنوشتان خود، دست به تجمع اعتراضی آرام و به دورازخشونت زدند 

در بر حضورچشمگير خود آنها عالوه . تجمع اعتراضی شکل وسيعتری به خود گرفت متحقق نشدن خواسته هايشان اين 

اين تجمع اعتراضی زن و بچه هايشان را نيزدرآن شرکت دادند که اين باعث نگرانی سيستم سرمايه داری و دخالت 

مود با دخالت دادن نيروهای مسلح ، يگان ويژه و امنيتی درآن، سعی درجلوگيری و سرکوب اين حرکت اعتراضی ن

نيروهای امنيتی و انتظامی اين حرکت آرام و برحق کارگران به خشونت کشيده شد و با ضرب و شتم کارگران و 

وقتی اين خبر به اطراف اين ناحيه از جمله مردم شهر بابک رسيد . خانواده هايشان سعی درپراکنده نمودن آنها داشتند 

روهای مسلح وبه پشتيبانی ازکارگران و زحمتکشان خاتون آباد تمام مردم اين شهر نيز دراعتراض به عملکرد ني

بازارو مغازه های شهررا تعطيل و ورودی و خروجی های آنرا را مسدود کردند از ترس همه گير شدن و گسترش 

 بيشتر اين اعتراض نيروهای امنيتی و مسلح اين منطقه از زمين و هوا کارگران و زحمتکشان اين شهر را نيز به

مهدوی ، رياحی، جاويدی،مدنی و يک دانش اموز نيز به اسم پورامينی : گلوله بستند که چهار نفر از آنان به اسامی 

  .کشته شدند و در ادامه سرکوب تعدادی نيز زخمی و دستگير شدند

و بررسی با اعتراضات گسترده جهانی به اين عملکرد و تحت فشارگذاشتن نهادهای بين المللی قول پيگيری مساله 

مشکالت کارگران تا عادی شدن اوضاع داده شد و طبق معمول خواستند اين رويداد نيز مانند سايرحوادث ناگوار به 
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اما کارگران ايران و جهان هرسال با گراميداشت اين روز ياد و خاطره . روند تاريخ و مرور زمان سپرده شود

وز وساير روزهای تاريخ مبارزات طبقه کارگر ايران و جهان را جانباختگان آنرا زنده خواهند داشت و نه تنها اين ر

  .فراموش نخواهند کرد بلکه همچون تجربه ای تاريخی در مبارزات امروز وآينده خود آنرا در نظر خواهند گرفت

ما اعضای شورای زنان ضمن محکوم کردن سرکوب کارگران خاتون آباد و شهر بابک با آنان و خانواده هايشان 

ز همدردی نموده و خواهان به رسميت شناختن تشکلهای مستقل کارگری و اجتماعی در سراسر ايران هستيم تا ابرا

ازاين طريق کارگران و مردم زحمتکش ايران بتوانند خواسته های انسانی و برحق خود را به شيوه ای رسمی و 

  .متشکل تر مطرح و به پيش ببرند
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