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؟پرونده کشتار کارگران خاتون آباد به کجا انجاميد  
 

  ١٣٨٧ م دیوس بيستشنبه دو                                                                      سن حکيمی مح-کميته هماهنگی

                                                     
ن سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد توسط محسن حکيمی فعال نوشته کوتاه زير يکسال پيش در چهارمي  :توضيح

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و از مؤسسين کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری تهيه شد و در سايت 

 پارسحکيمی خود اکنون سه هفته است که همراه با بيژن اميری کارگر مبارز کارخانه . های اينترنتی درج گرديد

ما فکر کرديم که نثار درود خود به کارگران . درو در سياهچال های دولت سرمايه داری ايران زندانی هستندخو

  . يمزجانباخته خاتون آباد و اعالم وفاداری به ادامه راه آنان را با درج نوشته حکيمی همراه سا

  ؟پرونده کشتار کارگران خاتون آباد به کجا انجاميد
 ٢٠٠شهر بابک کرمان ، حدود   با پايان يافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در١٣٨٢در اواخر دی ماه سال 

در اعتراض به اين اقدام کارفرما ، کارگران اخراجی همراه خانواده هايشان . نفر از کارگران اين مجتمع اخراج شدند

جاده خاتون  ران اقدام به بستنپس از به نتيجه نرسيدن اعتصاب و تحصن ، کارگ. اعتصاب و تحصن زدند  دست به

کرد و اين  اما نيروی انتظامی با اعزام چند فروند هلی کوپتر از کرمان، کارگران را پراکنده . شهر بابک کردند–آباد 

. مقابل فرمانداری شهربابک تجمع کردند  در نتيجه کارگران به ناچار در. اقدام اعتراضی کارگران به نتيجه نرسيد 

که در طی آن چهار نفر از کارگران به نام های رياحی ، جاويدی ،  جمع کارگران به گلوله بسته شداما اين بار ت

  . شدند مهدوی و مومنی کشته

در مورد اين کشتار تشکيل  در پی شکايت يکی از تشکل های کارگری بين المللی به سازمان جهانی کار ، پرونده ای

ان رهمچنين با شکايت خانواه های کارگ. نشده است  پيشرفت آن منتشر از چگونگیاطالعاتیاما تا کنون هيچ . شد 

خبری نشده هيچ شهر بابک تشکيل شد که در مورد فرجام اين پرونده نيز  کشته شده، پرونده ديگری در دادگستری

  !؟ آيا آمران و عامالن کشتار کارگران بيگناه به سزای عمل خود رسيده اند.است

باخته خاتون آباد شماری از   و در روز چهارم بهمن ماه به مناسبت چهلم کارگران جان١٣٨٢البته در همان سال 

. ياد اين کارگران را گرامی داشتند" با کشتار کارگران مخالفت" فعاالن کارگری در تهران در کارزاری تحت عنوان 

 ه های مختلف از جمله با صعود به کارگران به شيواينکارگری با برگزاری مراسم ياد بود  از آن سال به بعد فعاالن

امسال ضمن برگزاری  بجاست که فعاالن کارگری. قله های اطراف تهران روز چهارم بهمن را گرامی می دارند 

:" را وسيعا در سطح جامعه مطرح کنند که  مراسم ياد بود برای کارگران جان باخته خاتون آباد ، اين پرسش مهم

  "انجاميد ؟ ارگران به کجاشکايت در مورد کشته شدن اين ک

  ١٣٨٦ ن بهم٣ -محسن حکيمی
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