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ارگران ايران خودروک  

   ياد کارگران جان باخته شهربابک راگرامی می دارند
 
ماه هشتاد و پنجبهمن چهارم                                            وودر ايران خجمعی از کارگران شرکت 

 
  

 دوستان و همکاران گرامی

 
.روزچهارم بهمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گناه معدن خاتون آباد شهربابک است  

 
 و امنيت   در استان کرمان خواهان استخدام کارگران معدن خاتون آباد شهربابک عده ای از ١٣٨٢دی ماه سال  در

کارگران از  خواست  پذيرش  عدم قرار نگرفت   پذيرش مديريت  اين کارگران مورد حقشغلی بودند که خواست بر

تحصن گسترده ای   اعضای خانواده های کارگری شده وشرکت وسيع مديريت موجب گسترش اين اعتراض وطرف

ماموران نظامی درگيری کارگران بادروسط نيروهای انتظامی محاصره واين تحصن ت.خود معدن سازمان داده شدرد

کارگران و ضرب و شتم محل تحصن زخمی و دستگير شدند پخش خبر دستگيری و محاصره تعدادی ازکارگران در

 .شداين شهر موجب اعتراض وسيعی درکارگران معدن خاتون آباد بوددرشهربابک که محل زندگی بسياری از

 گرفتهمورد يورش نيروهای نظامی قراروا هزمين واز١٣٨٢چهارم بهمن سال بابک درتظاهرات گسترده مردم شهر

.و چند تن از کارگران کشته وچند ين نفراز آنان زخمی و تعداد بيشماری دستگير شدند  

ای بين  گسترده ای در شهر بابک و خارج از کشور توسط نهادهروزهای پس از اين حادثه تاسف آور اعتراضاتدر

به گردن را يت کرده وتقصيراين اعتراضات ازخود سلب مسئولهراس ازجام شد مقامات ومسئولين دولتی درالمللی ان

.ات نشده استحمله به کارگران و کشتن آنان مجازهيچ فردی و يا ارگانی بخاطر نيزتا کنوننهادهای ديگر انداختند و  
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.کارگران معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتدايی کار مورد يورش قرار گرفته و به خاک وخون کشيده شدند  

  .بود مرگنها گلوله وولی جواب آ .می خواستندرگران کار کاامنيت شغلی چيزی ديگری بودازغيرنان مگرخواست آ

راس آن قانون ضد بشری و غير ران ايجاد قانونهای ضدکارگری ودری دولت حامی سرمايه دايکی از دست آوردها

 .باشد که تمام امنيت شغلی را از کارگران سلب کرده استدادهای موقت و شرکتهای پيمانی ميانسانی قانون قرار

کشتار  سرکوب و. ايه داران بودحمله نيروهای مسلح به کارگران شهر بابک دفاع از اين قانون و دفاع از منافع سرم

 به کارگران شرکت واحد  ملهگيرد ح مي  قربانی همچنان تا امروز نيز  بود و  قانون  اين وم تدا بابککارگران شهر

شهر فرش البرزحمله به کارگران بيگناه کارخانه بيکاری سازی کارگران آن ودستگيری صدها کارگر رانی واتوبوس



 خودما  و هزاران نمونه از همکارانسنندج دستگيری و اخراج دهها نفرنساجی پرريس شهرحمله به کارگران بابلسر

 کارگران تهديد می  و تا زمانی که امنيت شغلی .نشان حمله آگاهانه به کارگران شهر بابک می باشدمگرغير ازديگر

پابرجا است کارگران روی امنيت شود امنيت جانی آنان نيزدر امان نخواهد بود و تازمانی قانون های ضد کارگری 

.شغلی و آسايش و رفاه را نخواهند ديد  

اخته گان و سالگرد اين فاجعه ضمن همدردی مجدد با بازماندگان و اعضای خانواده جان بکارگران ايران خودرو در

د که با ايجاد قانون محاکمه تمام کسانی هستننايت ومحاکمه عامالن اين جاين پرونده وپيگيری همکاران آنان خواستار

اهان لغو تمام ما کارگران ايران خودرو خو. ی را از ما کارگران سلب کرده اندقراردادهای موقت امنيت شغلی و جان

 و  امنيت شغلی ايجادتسکين درد کارگران  االم  تنها  . پيمانکاری هستيم   شرکتهای انحالل تمامقراردادهای موقت و

. استنابودی قانون های سرمايه دارای  
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استثمار  به کارگران برایيورش چهارم بهمن  .بابک نيستچهارم بهمن تنها يک روزبرای همدردی با کارگران شهر

.آنان می باشدازبيشتر و بهره کشی بيشتر  

چهارم همچون روزمنافع و از امنيت شغلی خودشان بود چهارم بهمن و روزهای ديگر چهارم بهمن دفاع کارگران از

دهم روز صاب شکوهمند کارگران ايران خودرواعت اسفند روز١٧گران شرکت واحد روز اعتصاب کاردی ماه روز

 وقت منافع داده است هر نشان  ديگر هزاران روز  و ديزل ارگران شرکت ايران خودرورک اعتصاب   روز  تيرماه

ينی در تاريخ نافع خود دفاع خواهند کرد  چهارم بهمن يک برگ زرمافتاده است آنان تا پای جان ازخطربه  کارگران

زنده نگه داريم پرچم اين جنبش را همچنان ين روز ا  داشت با گرامی وظيفه ماست که  اينک  جنبش کارگری بوده و

 ياد سالنهای غذا خوری دور هم می نشينيم وبا ساعت ده صبح در١٣٨۵اسبت روز پنجشنبه پنجم بهمن برای همين من

.می داريمآوری اين روز ياد کارگران جان باخته شهر بابک را گرامی   

 

 

 زنده باد ياد تمام جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر

  ايران خودروجمعی از کارگران شرکت

١٣٨۵چهارم بهمن   
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