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  دارندی می کارگران جان باخته شهربابک را گرامادي خودرو رانيکارگران ا

 
    هشتاد و ششماهوم بهمن س                                                               و خودررانيکارگران شرکت ا ازیجمع

 
 

ی و همکاران گرامدوستان  
 

 ماه سال یدرد .ناه معدن خاتون آباد شهربابک است گی از کارگران بی بهمن سالروز جان باختن عده اروزچهارم

 بودند که ی شغلتياستان کرمان خواهان استخدام و امنگران معدن خاتون آباد شهربابک درکار ازیعده ا١٣٨٢

 تيري خواست کارگران از طرف مدرشيذ قرار نگرفت عدم پتيري مدرشي کارگران مورد پذنيخواست بر حق ا

 در خود معدن ی شده و تحصن گسترده ای کارگری خانواده های اعضاعي اعتراض و شرکت وسنيموجب گسترش ا

 از ی تعدادی کارگران با ماموران نظامیري محاصره و در درگی انتظامیروهاي تحصن توسط ننيا .سازمان داده شد

کارگران در شهر   و محاصره و ضرب و شتم یرير شدند پخش خبر دستگي و دستگیکارگران در محل تحصن زخم

تظاهرات  . شهر شدني در ایعي از کارگران معدن خاتون آباد بود موجب اعتراض وسیاري بسیبابک که محل زندگ

  قرار گرفته و چند ی نظامیروهاي نورشي و هوا مورد ني از زم١٣٨٢گسترده مردم شهر بابک در چهارم بهمن سال 

. شدندري دستگیشماري و تعداد بی نفراز آنان زخمني از کارگران کشته وچند نت  

 ی المللني بیکشور توسط نهادهاخارج ازبابک وشهر دریاعتراضات گسترده ا حادثه تاسف آورنيا پس ازیروزهادر

گردن  را بهريکرده و تقص تيل از خود سلب مسئو  اعتراضاتنيا در هراس از یدولت  ني و مسئول  شد مقامات انجام  

.ه استدآنان مجازات نش کشتنحمله به کارگران و بخاطریگانار اي وی فردچيهزيکنون نتاانداختند وگري دینهادها    
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.  شدنددهي قرار گرفته و به خاک وخون کشورشي کار مورد يی معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتداکارگران

نها گلوله و مرگ آ جواب یول . خواستندی بود کارگران کار میگري دیزي چی شغلتي از امنرينان مگر غآخواست 

 و ی ودر راس آن قانون ضد بشری ضدکارگریا قانونهجادي داران اهي سرمای دولت حامی از دست آوردهایکيبود 

 .کارگران سلب کرده است را ازی شغلتي باشد که تمام امنی میماني پی موقت و شرکتهایدها قانون قراردای انسانريغ

سرکوب وکشتار .  داران بودهي قانون و دفاع از منافع سرماني مسلح به کارگران شهر بابک دفاع از ایروهايحمله ن

 حمله به کارگران شرکت واحد ردي گی می همچنان قربانزي قانون بود و تا امروز نني بابک تداوم اشهر کارگران

 کارخانه فرش البرز گناهي کارگران آن حمله به کارگران بی سازیکاري صدها کارگر و بیري و دستگیاتوبوس ران

همکاران خودمان و هزاران از نفردهها  و اخراجیري شهر سنندج دستگسي پرریشهر بابلسر حمله به کارگران نساج

 دي کارگران تهدی شغلتي که امنیو تا زمان . باشدیبابک م حمله آگاهانه به کارگران شهرنشانازريغمگرگرينمونه د
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کارگران است  برجا   پا ی ضد کارگر  ی قانون هایزمان تا  و  بود امان نخواهد در زي ن  آنان ی جانتيامن شود یم  

دي و رفاه را نخواهند دشيا و آسی شغلتي امنیرو .    

 خانواده جان باخته گان و ی مجدد با بازماندگان و اعضای فاجعه ضمن همدردني خودرو در سالگرد اراني اکارگران

 هستند که با ی و محاکمه تمام کسانتيناج ني پرونده و محاکمه عامالن اني ایريگيهمکاران آنان همچنان خواستار پ

 خودروضمن رانيرگران اما کا.  ما کارگران سلب کرده اندز را ای و جانی شغلتي موقت امنی قانون قراردادهاجاديا

نيتسکتنها االم  .مي هستیمانکاري پیانحالل تمام شرکتها موقت ویتمام قراردادها خواهان لغوزانيعزادي داشت یگرم  

  . است ی داراهي سرمای قانون های و نابودی شغلتي امنجاديدرد کارگران ا  
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 استثمار ی به کارگران براورشي چهارم بهمن ستي با کارگران شهر بابک نی همدردی روز براکيچهارم بهمن تنها 

 خودشان بود چهارم ی شغلتيچهارم بهمن دفاع کارگران از منافع و از امن.  باشدیآنان م ازشتري بی و بهره کششتريب

روز اعتصاب  اسفند ١٧ کارگران شرکت واحد روز صاب ماه روز اعتیهمچون روز چهارم دگري دیروزهابهمن و

 و هزاران زلي خودرور دراني ماه روز اعتصاب کارگران شرکت اري خودرو روز دهم ترانيشکوهمند کارگران ا

 جان از منافع خود دفاع خواهند کرد ی نشان داده است هر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پاگريدروز

 روز پرچم ني داشت ای ماست که با گرامفهي وظنکي بوده و ای جنبش کارگرخي در تاریني برگ زرکي منچهارم به

 ی روزدر ساعتهایدرط١٣٨٦ مناسبت روز پنجشنبه چهارم بهمن ني همی برامي جنبش را همچنان زنده نگه دارنيا

 واعتراض به یکار وی امن شغلنا طي وبا اعتراض به شراميني نشی دور هم می غذا خوری و ناهار در سالنهایچا

  جادياعتراض به عدم ا به علت قطع گاز و سردیطهايمحدر ادامه کار اعتراض به  وی رسمیها متوقف شدن استخدام

 تهيبه کماعتراض   و لي تعطیروزها  اعالم شدن یکاراعتراض به روز  سرد وی هوانيادر مناسب کارطي محطيشرا

 تمام  ادي بابک و شهر باخته   نکارگران جا اديندارند  آن حضور  کارگران دریواقع  ندهينما چيکه همزد وزارت کار

.مي داری میرا گرام کارطيکارگران جان باخته مح  

 
  طبقه کارگری تمام جانباختگان راه آزادادي باد زنده

 
 

  خودرورانيکارگران شرکت ا ازیجمع

١٣٨٦ بهمن دوم  

 ikcokar@yahoo.com 
 

  


