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.به ياد، کارگران جانباخته خاتون آباد  

!جنبش کارگری همچنان پيش خواهد رفت  
١٣٨٧ ی دمشش ستيشنبه بپنج                                                                                         یبهزاد سهراب  

 
    

.  ، کارگران مس خاتون آباد شهر بابک کرمان، از زمين و هوا مورد هجوم قرار می گيرند٨٢اواخر ديماه سال 

گناه کارگران مس خاتون . دی، مهدوی و مومنی ، قربانی منافع سود پرستی صاحبان سرمايه می شوندرياحی، جاوي

با مسلسلهای ! اين گناه بزرگ. آباد، دفاع از ابتدائی ترين خواست ممکن، يعنی ايجاد کار و دريافت دستمزد بود

ز دير باز به صور گوناگون مورد هجوم خواست و مطالبه کارگران ا!!. هليکوپتر از هوا و از زمين پاسخ می گيرد

با توسعه و پيدايش سرمايه داری، کار مزدی، ستم و استثمار، فقر و فالکت کارگران بيشتر و در . قرار گرفته است

 در انگلستان شروع شد ١٨٢۵اولين بحران اقتصادی در سال . حد خود بی رحمانه تر، تا به امروز ادامه داشته است

لی آمريکا برای زنده نگاه داشتن خويش به هر طريق ممکن و پيوسته، سنگينی بار اين بحران را و امروز بحران ما

  .اما  آنچه حائز اهميت بوده، مبارزه پيگير پرولتاريا بر عليه بورژوازی  است. به دوش کارگران می اندازد

ه اشکال و صور مختلف با سرمايه، کارگران در دفاع از منافع طبقاتی، از پيدايش سيستم سرمايه داری تا کنون، ب

  .وارد کارزار، و بارها به وحشيانه ترين شکل ممکن سرکوب شده اند

  نمونه اينکه؛
تراضات اع" ميدان مبارزه کردن، يا مردن درکارزيستن و"فرانسه با شعار کارگران ليون در١٨٣١سال ماه نوامبر در

اين مبارزه در. دست به قيام مسلحانه زدندن کارفرمايامقابل پليس وسال در هماناکتبرنهايتا دروخود را شروع 

  .های پليسی سرکوب شدرحمانه قيام آنان توسط نيرو ، بینهايتآورده اما دربه تصرف خود در را، شهرداریکارگران

انه ه دومين قيام مسلحشده گان دست به مبارزه زده و دوباردستگيرجددا کارگران شهرليون در دفاع از م١٨٣۴سال در

  .اين قيام نتيجه می شود ، تضاد عميق و آشتی ناپذير بين پرولتاريا و بورژوازی استآنچه از.کارگران سرکوب گرديد

"  جنبش چارتيست ها ، در انگلستان  با ايجاد ١٨٣۶از آن به بعد مبارزات کارگری به اوج خود رسيده و در سال 

" نان يا انقالب " مبارزه ای توده ای زد و کارگران همراه با تود ه های مردم با شعار دست به " انحمن کارگران لندن 

  .عرصه ای ديگری از مبارزه را پيش رو گذاشتند

 نفر ٣۶٠٠٠توصيفی که از  کارگران نساجی منطقه سيله زی آلمان به خاطر کاهش دستمزدها و فقرغير ١٨۴۴سال 

دست به اعتراض زدند که "  حکم خونين"نگی مردند، با خواندن  ترانه عاميانه گرساثر نفر بر۶٠٠٠منطقه، درکارگر

اين اعتراض به وسيله ارتش پروس . شدندبا سنگ و تبر با پليس درگيرکارگران به ناچارت پليس روبرو وبا مقاوم

  .سرکوب گرديد

  تداوم مبارزه؛
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 تا نابودی سرمايه و محو تضاد طبقاتی ادامه خواهد مبارزه خونين کارگران تا به امروز، هم چنان ادامه داشته و

نمی ... آنچه مسلم است، آسمان سرمايه، همه جا يک رنگ بوده و منافع طبقاتی مرز، وطن، جنسيت و نژاد و. داشت

چيزی "و بی شک پرولتاريا در اين مبارزه. شناسد، هر آنچه که بوده و هست، خواست و منافع طبقاتی ای بيش نيست

  "ير ها ی خود را از دست نخواهد داد اما جهانی را به دست خواهد آوردجز زنج

ادامه داشته و جنبش و نشيب خود ، تا به امروز با فراز١٢٨۵سال ايران ازنمود اولين اعتراضات کارگری در

اشته که بی کارگری در ايران هر روز، با درس گرفتن از مبارزات جهانی درپيش برد مطالبات خود گام هائی را برد

شک در اين کارزار، بورژوازی و حاميان سر مايه در دفاع از منافع کثيف خود هرآنچه را که در توان داشته باشند، 

  .به کار خواهند انداخت، تا اين پيشروی طبقاتی را سد و مانعی ايجاد کنند

  دستگير ٨٣ برگزاری اول ماه مه فعالين کارگری  در. کارگران خاتون آباد کشتار و به خاک و خون کشيده می شوند

کارگران شرکت واحد و نيشکر هفت تپه بارها ضرب و شتم شده، اما نهايتا با اتکاء به نيروی . و زندانی می شوند

اعتراضات و اعتصابات کارگری از صنايع نساجی و ريسندگی گرفته تا . کارگران تشکل خود را ايجاد می کنند

تهديد و ارعاب . همچنان ادامه دارد... ستيک سازی و بخش های خدماتی ، توليدی وپتروشيمی و نيرو گاه برق و ال

اما مبارزه به خاطر تضاد آشتی ناپذير کار و سرمايه به قوت خود پا برجا بوده و . فعالين روز به روز بيشتر می شود

  .ی کندهر روز جنبش کارگری نمايندگان و پيشروان جديدی را از دل مبارزات خود نمايان م

کشتار کارگران خاتون آباد ، دستگيری ده ها فعال و پيشرو کارگری و زندانی کردن آنها ، ادامه مبارزه تا کنونی 

امروز جنبش کارگری،  ماديت يافته و عينی تر از گذشته . کارگران، نشان از پيشروی اين جنبش را در پيش رو دارد

روسه مبارزاتی خود از مبارزات خود انگيخته و در خود، به  مبارزه ، دست به مبارزه ميزند و بايد اين جنبش در پ

طبقه . ای آگاهانه و برا ی خود تبديل شود و برگ های زرينی را در تاريخ جنبش کارگری جهانی به ثبت برساند

اسبات کارگر در ايران در نهايت ، تنها با ايجاد تشکل های شورائی وبا حضور گسترده کارگران می تواند به  من

  .ظالمانه ، استثمارگرانه و تمامی بی حقوقی های ممکن پايان دهد

آزادی بی قيد و شرط و فوری . در خاتمه اينکه ؛ بايد امران و عامالن کشتار خاتون آباد مشخص و دادگاهی شوند 

ارگری ، دانشجوئی منع تعقيب و تهديد و بازداشت فعالين ک. تمامی فعالين کارگری در بند، در دستور کار قرار گيرد

که بی شک عالی ترين ( ايجاد تشکل های طبقاتی کارگران . و ديگر فعالين عرصه های اجتماعی را خواهان شويم 

، در راستای دستيابی به افزايش دستمزد  متناسب با تورم ، امنيت شغلی، ) می باشد " شوراهای کارگری " اين تشکل

ده به کار و ديگر خواست های طبقاتی کارگران ، تنها و تنها ، با اتکا به بيمه بيکاری مکفی برای تمامی احاد آما

و اين مهم ، با نيروی متحد و متشکل ميليونی . نيروی متشکل کارگران و با توانمندی طبقه کارگر را عملی سازيم

  !کارگران بی شک ، امکان پذير می باشد

  !زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی
  بهزاد سهرابی 

   هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت

com.komitteyehamahangi.www  


