ياد کارگران کشته شده شھر بابک خاتون آباد گرامی باد!
کارگران ايران خودرو ياد کارگران جان باخته شھر بابک راگرامی می دارند
دوستان و ھمکاران گرامی
روزچھارم بھمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گناه معدن خاتون آباد شھربابک است دردی ماه سال
 ١٣٨٢عده ای از کارگران معدن خاتون آباد شھربابک در استان کرمان خواھان استخدام و امنيت شغلی بودند که
خواست بر حق اين کارگران مورد پذيرش مديريت قرار نگرفت عدم پذيرش خواست کارگران از طرف مديريت
موجب گسترش اين اعتراض و شرکت وسيع اعضای خانواده ھای کارگری شده و تحصن گسترده ای در خود
معدن سازمان داده شد.اين تحصن توسط نيروھای انتظامی محاصره و در درگيری کارگران با ماموران نظامی
تعدادی از کارگران در محل تحصن زخمی و دستگير شدند پخش خبر دستگيری و محاصره و ضرب و شتم
کارگران در شھر بابک که محل زندگی بسياری از کارگران معدن خاتون آباد بود موجب اعتراض وسيعی در اين
شھر شد .تظاھرات گسترده مردم شھر بابک در چھارم بھمن سال  ١٣٨٢از زمين و ھوا مورد يورش نيروھای
نظامی قرار گرفته و چند تن از کارگران کشته وچند ين نفراز آنان زخمی و تعداد بيشماری دستگير شدند.
در روزھای پس از اين حادثه تاسف آور اعتراضات گسترده ای در شھر بابک و خارج از کشور توسط نھادھای
بين المللی انجام شد مقامات و مسئولين دولتی در ھراس از اين اعتراضات از خود سلب مسئوايت کرده و تقصير
را به گردن نھادھای ديگر انداختند و تا کنون نيز ھيچ فردی و يا ارگانی بخاطر حمله به کارگران و کشتن آنان
مجازات نشده است .دوستان و ھمکاران گرامی
کارگران معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتدايی کار مورد يورش قرار گرفته و به خاک وخون کشيده شدند.
خواست انان مگر غير از امنيت شغلی چيزی ديگری بود کارگران کار می خواستند .ولی جواب انھا گلوله و مرگ
بود يکی از دست آوردھای دولت حامی سرمايه داران ايجاد قانونھای ضدکارگری ودر راس آن قانون ضد بشری
و غير انسانی قانون قراردادھای موقت و شرکتھای پيمانی می باشد که تمام امنيت شغلی را از کارگران سلب کرده
است .حمله نيروھای مسلح به کارگران شھر بابک دفاع از اين قانون و دفاع از منافع سرمايه داران بود  .سرکوب
وکشتار کارگران شھر بابک تداوم اين قانون بود و تا امروز نيز ھمچنان قربانی می گيرد حمله به کارگران شرکت
واحد اتوبوس رانی و دستگيری صدھا کارگر و بيکاری سازی کارگران آن حمله به کارگران بيگناه کارخانه فرش
البرز شھر بابلسر حمله به کارگران نساجی پرريس شھر سنندج دستگيری و اخراج دھھا نفر از ھمکاران خودما و
ھزاران نمونه ديگر مگر غير از نشان حمله آگاھانه به کارگران شھر بابک می باشد.و تا زمانی که امنيت شغلی
کارگران تھديد می شود امنيت جانی آنان نيزدر امان نخواھد بود و تازمانی قانون ھای ضد کارگری پابرجا است
کارگران روی امنيت شغلی و آسايش و رفاه را نخواھند ديد.
کارگران ايران خودرو در سالگرد اين فاجعه ضمن ھمدردی مجدد با بازماندگان و اعضای خانواده جان باخته گان
و ھمکاران آنان خواستار پيگيری اين پرونده و محاکمه عامالن اين چنايت و محاکمه تمام کسانی ھستند که با ايجاد
قانون قراردادھای موقت امنيت شغلی و جانی را از ما کارگران سلب کرده اند  .ما کارگران ايران خودرو خواھان
لغو تمام قراردادھای موقت و انحالل تمام شرکتھای پيمانکاری ھستيم .تنھا االم تسکين درد کارگران ايجاد امنيت
شغلی و نابودی قانون ھای سرمايه دارای است.
دوستان و ھمکاران گرامی
.چھارم بھمن تنھا يک روز برای ھمدردی با کارگران شھر بابک نيست چھارم بھمن يورش به کارگران برای
استثمار بيشتر و بھره کشی بيشتر از آنان می باشد .چھارم بھمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلی خودشان
بود چھارم بھمن و روزھای ديگر ھمچون روز چھارم دی ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد روز  ١٧اسفند
روز اعتصاب شکوھمند کارگران ايران خودرو روز دھم تير ماه روز اعتصاب کارگران شرکت ايران خودرور
ديزل و ھزاران روز ديگر نشان داده است ھر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پای جان از منافع
خود دفاع خواھند کرد چھارم بھمن يک برگ زرينی در تاريخ جنبش کارگری بوده و اينک وظيفه ماست که با

گرامی داشت اين روز پرچم اين جنبش را ھمچنان زنده نگه داريم برای ھمين مناسبت روز يکشنبه چھارم بھمن
 ١٣٨٨ساعت ده صبح در سالنھای غذا خوری دور ھم می نشينيم وبا ياد آوری اين روز ياد کارگران جان باخته
شھر بابک وتمام جانباختگان راه آزادی را گرامی بداريم

زنده باد ياد تمام جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر
جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو
چھارم بھمن ١٣٨٨

۴بھمن سالگرد جان باختن کارگران شھربابک
نه
خاتون آباد را ھرگز فراموش نميكنيم

گرامی باد ياد كارگران جان باخته
رياحی ،مومنی ،مھدوی ،جاويدی ،و دانش آموز جانباخته پور امينی
 ٤بھمن سالروز كشتار كارگران خاتون آباد را پشت سر گذاشتيم .اين روز و اين تھاجم و نام كارگران جانباخته را
فراموش نميكنيم .چھار بھمن يكی از روزھايی است كه در ھر تجمع و ھر اعتراض و ھر مناسبتی آنرا بياد می
آوريم .عكس كارگران جانباخته را بزرگ ميكنيم و بر سردست ميگيريم .جمھوری اسالمی و ھمه دست
اندركارانش بايد بدانند كه نميتوانند گريبان خودرا از اين پرونده خالص كنند .چھار بھمن به يكی از روزھای
شاخص در جنبش كارگری در ايران تبديل شده است .بايد توضيح دھند .بايد تاوان اين جنايت و ھمه جناياتشان را
بپردازند .بايد عاملين و آمرين اين حمله را معرفی كنند .فراموش كردنی در كار نخواھد بود .بخاك و خون كشيدن
كارگر حق طلب جنايت ساده ای نيست ٥ .سال پيش در چنينی روزی يعنی در  ٤بھمن  ١٣٨٢نيروھای حكومت
اسالمی از زمين و ھوا به تجمع كارگران خاتون آباد و خانواده ھايشان در شھرك بابك شھر حمله كردند .كارگران
خاتون آباد به اخراج دسته جمعی خود اعتراض داشتند .يك ھفته پيش از آن در خاتون آباد نيز مورد حمله قرار
گرفته بودند و يكی از آنھا جان باخته بود .جمع شده بودند تا از نان شبشان ،از زندگيشان دفاع كنند .جمع شده بودند
تا مانع اين شوند كه بدون ھيچ تامين و كار و پولی به خيابان پرتاب شوند .چھارم بھمن شاخص تمام جناياتی است
كه اين حكومت در تمام طول حياتش عليه كارگران مرتكب شده است .نام كارگران جانباخته يعنی رياحی ،مومنی،
مھدوی ،جاويدی و يك دانش آموز بنام پورامينی از نامھايی است كه برای ھميشه در تاريخ جنبش اعتراضی در
ايران ميماند .جنبش كارگری طی  ٥سال گذشته تاكنون پيش آمده است .حق اعتصاب كردن و اعتراض كردن و
مبارزه كردن را عمال و در نبردی سخت و سترگ به اين حكومت تحميل كرده است .امروز روزی نيست كه

كارگران در كارخانه و شھر و منطقه ای دست به مبارزه و راھپيمايی و اعتراض نزنند .اين پيشروی جنبش
كارگری بی ترديد ادامه خواھد يافت .و تا جايی پيش خواھد رفت كه شاھد اين باشيم كه جانيان بابك شھر و خاتون
آباد در پيش چشم مردم به محاكمه كشيده شوند .اين را ميليونھا كارگر معترض و به جان آمده تضمين خواھند كرد.
جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو
چھارم بھمن ١٣٨٨
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بيانۀ شورای زنان به مناسبت گراميداشت ياد کارگران جانباخته ی خاتون آباد
يکی از مھمترين ودر عين حال گسترده ترين خصوصيات نظام سرمايه داری خشونت آشکار وپنھانی استت که اين
نظام با کار بست ھای گوناگون وبه درازای تاريخ عليه خيزشھای خق خواھانه ی کارگران اعمال کرده است.
سيستم سرمايه داری تالش کرده که با عناوين مختلف واستفاده از دستگاھھای امنيتی ونظامی از بار مسيوليت
جنايتھای سيستماتيک خود عليه مبارزات کارگران شانه خالی کند .از به خاک وخون کشيدن مبارزان کمون پاريس
وقتل عام کارگران شيکاگو گرفته تا به گلوله بستن کارگران خاتون آباد ھمه وھمه در راستای حفظ منافع سرمايه
داران وتداوم استتثمار بی چون وچرای کارگران صورت گرفته وکاناليزه شده است .مناسباتی که استثمار انسان از
انسان رادر اشکال گوناگون بارنگ ولعابھای فريبکارانه وادبيات ممبتذل خاص خود توجيه می کند .بااين ھمه طبقه
ی کارگر نه تنھا از پای ننشسته است بلکه می کوشد با ثبت چنين رويدادھايی تاريخ درخور مبارزات خويش
رابيافريند و مکانيسمھای مبارزاتی عملی را برای احقاق حقوق انسانی وحقه ی خود به کار ببندد .گرامی داشت
چنين روزھايی وزنده نگه داشتن چنين وقايع خون باری توسط کارگران وفعالين کارگری ازيک سو گامی است در
جھت افشای ماھيت ددمنشانه ی اين نظام واز سوی ديگر حرکتی است روبه جلو برای به لرزه در آوردن پايه ھای
سرمايه داری وبه چالش کشيدن اسطوره ی شکست ناپذيری عوام فريبانه ی نظامی که سرنوشت انسانھا رابه
سخره گرفته است.
کارگران خاتون آباد دراواخر ديماه ٨٢دراعتراض به تنظيم قراردادھای موقت و مطالبه ی حقوق معوقه خوددر
روز  ۴بھمن ماه  ٨٢درمقابل فرمانداری شھر بابک دست به تجمع اعتراضی زدند که به وسيله ی نيروھا وھلی
کوپتر ھای نيروی انتظامی از زمين وھوا مورد يورش قرار گرفتند  .در جريان اين حمله ی وحشيانه  ۴نفر از
کارگران به نامھای مھدوی-رياحی-جاويدی-مدنی و يک دانش آموز جان خود را از دست دادند وبدين گونه داغ
ننگ ديگری بر پيشانی پليد نظام ضدانسانی سرمايه داری زده شد .ازآن تاريخ به بعد کارگران و فعالين گارگری
درنقاط مختلف ايران به پاسداشت يادجانباختگان خاتون آباد مراسمی رابرگزار می کنند .درادامه ودرشرايط امروز
که اعتراضات روزانه ی مردمی در جريان است وطيفھای وسيع توده ھا خواستار مطالبات ابتدايی وانسانی خويش
ھستند دستگاه قضايی و نيروھای سرکوب گر امنيتی باقتل عام ھای خيابانی دست زدن به اعدامھای پی در پی
صدور حکمھای سنگين به دانشجويان به کار بستن اشدمجازات برای کوچکترين اعتراض اجتماعی راه اندازی
شوھای تلويزيونی وونمايشی وارد عرصه ھای گسترده تر وخشونت آميزتر سرکوب عليه مردم شده است ومی
کوشد بامرعوب ساختن تحرکات اعتراضی توده ھای تحت ستم کنترل اوضاع را به دست گرفته و راھی برای زد
وبندھای سياسی جناحھای خود يافته وحرکتھای اعتراضی توده ھا را متوقف کند اما زھی خيال باطل ! کارگران
وفعالين کارگری به وظايف خود آگاھند ونمی گذارند که وقايعی چون کشتار کارگران خاتون آباد تحت پوشش
تبلغات واعمال فشارھا و سرکوبھا از خاطره ھا محو شود.
ماباگرامی داشت اين وقايع با تالش برای ايجاد تشکلھای مستقل کارگری افشای ماھيت ضد انسانی سرمايه داری
در جھت رسيدن به خواستھا ومطالبات انسانی خود به مبارزه ادامه خواھيم داد.
شورای زنان ضمن محکوم کردن اعمال ھر گونه خشونت قتل عام اعدام شکنجه زندان و ...ياد وخاطره ی
جانباختگان خاتون آباد راگرامی می دارد و خواستارتحت تعقيب قرار گرفتن آمرين و عاملين کشتار کارگران
خاتتون آباد است وھمچنين آزادی بی قيد وشرط و فوری مجيد حميدی و تمامی فعالين کارگری را خواستار است.
شورای زنان ۴/١١/٨٨ -

