طبقه کارگر متشکل اين جنايت را بی پاسخ نخواھد گذاشت!
)درسالروز کشتار کارگران خاتون آباد(

روز شنبه چھارم بھمن ماه  ٢۴ ) ١٣٨٢ژانويه  ( ٢٠٠۴رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی
تظاھرات آرام کارگران مجتمع "ذوب مس" خاتون آباد از توابع شھرک بابک )کرمان( را توسط گارد
ويژه ضد شورش به گلوله بست.در آن روز کارگران اين شرکت و خانواده ھايشان که نگران آينده خود
بودند در مقابل فرمانداری اين شھر دست به اعتراض و سپس اعتصاب بر عليه سياست اخراج سازی
کارفرما زدند .آنان از طرف مقامات فرمانداری شھر مورد تھديد قرار گرفتند .آنان با حمل پالکاردھايی
که بر روی آنان نوشته شده بود؛ "خط فقر  ٣٠٠ھزار تومان  ،خط بقا  ١٠٠ھزار تومان" در شھر
دست به راھپيمايی گستره ای زدند و حتی جاده ھای منتھی به شھر را مسدود کردند .آنان فريب وعده
و وعيد فرمانداری را نخوردند و حيله "خانه کارگر" راکه خواھان متفرق شدن کارگران بودند و قصد
داشتند از حضور کارگران قرار دادی در محل کار جلوگيری نمايد دفع کردند  .گرد ھم آمده و خواستار
استخدام دائمی بخشی از ھمکاران خود بودند ،که با گلوله ھای سرمايه رو برو شدند .با گسترش خبر
کشته و زخمی شدن کارگران ،دامنه اعتراضات کارگری به سراسر شھر بابک کشيده شد و نيروھای
سرکوبگر رژيم که تا دندان مسلح بودند ،شھر را محاصره نموده و از زمين و ھوا کارگران معترض
را به گلوله بستند .در اين حمله وحشيانه رژيم ،تعداد زيادی از کارگران و مردم زحمتکش به قتل
رسيده و يا زخمی شدند که در اين ميان چھار تن از کارگران به اسامی مؤمنی ،مھدوی ،رياحی و
جاويدی و يک دانش آموز به نام پور امينی جزو کشته شدگان اعالم گرديد .در پی اين درگيری نابرابر
تعداد بسيلری از مردم شھر دستگير و توسط مزدوران سرمايه به مناطق نامعلومی منتقل شدند.
به گلوله بستن کارگران يکی از وجه مشترک دو رژيم سرمايه داری شاه و جمھوری اسالمی در خفه
کردن اعتراضات کارگری در ايران است .در سال پنجاه نيز صف اعتراضی کارگران جھان چيت
کرج توسط مزدوران مسلح رژيم شاه در محل "کاروانسروا سنگی" با گلوله پاسخ داده شده بود که طی
آن تعدادی از کارگران کشته و زخمی شدند.
در چند سال اخير در راستای سياستھای جديد جھانی سرمايه  ،در ايران نيز استثمار و بی حقوقی مطلق
کارگران شدت بی سابقه ای بخود گرفته است .اخراج و بيکارسازی و قراردادھای سفيد امضاء ،کاھش
دستمزد و باال کشيدن حقوق معوقه ،لغو ابتدايی ترين بيمه ھای اجتماعی کارگری ،تحميل قوانين ضد
کارگری در باز گذاشتن دست کارفرماھا ،سرکوب و اختناق ،بحرانھای اقتصادی روزافزون ،فقر و
فالکت و گرانی ،حمله به سطح معيشت طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش و  ...بيش از پيش زندگی
کارگران را به ورطه نابودی کشانده است در چنين شرايطی کارگران چاره ای جزمبارزه بر عليه
اينھمه نابرابری را ندارند.
جمھوری اسالمی برای بقاء ننگين خود ھر اعتراضی را با سرکوب و زندان و شکنجه پاسخ داده
است .زندان ھای رژيم جمھوری اسالمی به شکنجه گاه و قتلگاه کارگران آگاه و زحمتکشان مبارز و
انسانھای آزاديخواه تبديل شده است .دھھا کارگر مبارز و انقالبی فقط بجرم خواسته ھای اوليه از قبيل؛
مبارزه برای افزايش دستمزد ،عليه بيکار سازی ھا و حق تشکل و اعتصاب در زندان بسر می برنند و
يا به حکم ھای بلند مدت محکوم شده اند.
سران رژيم جنايتکار و ضد کارگری جمھوری اسالمی که ھر روزه با امواج خروشان مردم به جان
آمده و به خصوص طبقه کارگر ايران روبروست ،بار ديگر نشان داد آنجا که نتواند با حقه و نيرنگ
فرياد اعتراض را خاموش کند ،چھره خون آشام و واقعی خود را نمايان ساخته و ھمانطور که ديده شد
وقيحانه کارگران را به گلوله می بندد .کارگران ايران ھرگز چھره ی فريبکار اصالح طلبان را به
عنوان دولت وقت فراموش نخواھند کرد ،دولتی که با به تصويب رساندن و اجرای سياست ھای
ضدکارگری ،مسبب اصلی کشتار کارگران و زحمتکشان شھر بابک است .دولت خاتمی که ھمچون

رھبران و مقامات جنايتکار تاکنونی رژيم ،در ھمان روزھای نخست به مردم قول داد که ھرچه زودتر
ھياتی برای بررسی عامالن کشتار راھی استان کرمان خواھد نمود ،اما به جای آن با گسيل گارد ويژه
کمکی که متشکل از کماندوھای ضد شورش بودند ،عمال شھرک بابک را به يک پادگان نظامی بدل
نمود.
بديھی است که اينگونه حمالت وحشيانه به کارگران فقط مختص به حاکمان سرمايه در ايران نيست.
بورژوازی ھر جا منفعتش به خطر بيافتد به روی کارگران آتش می گشايد و آنان را به رگبار می بندد،
يا زندانی و شکنجه می نمايد .در امرداد ماه امسال بود که کارگران زحمتکش معدن طالی سفيد
درآفريقای جنوبی برای افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند .اما مزدوران آدم کش سرمايه پاسخ
آنان را با سالح گرم دادند ،به روی آنان آتش گشودند و حدود چھل تن از کارگران بی دفاع را به قتل
رساندند .بورژوازی چه در حد کشوری و چه جھانی يک منفعت مشترک را دنبال می نمايد استثمار
وحشيانه برای سوددھی بيشتر .ھر زمان که کارگران بر عليه اين منفعت کثيف دست به اعتراض و
اعتصاب بزنند به شديدترين شکل مورد تھاجم و کشتار قرار می گيرند .اما طبقه کارگر برای خاتمه
دادن به اين اوضاع اسفناک چاره ای جز متشکل شدن ندارد .بايد تاکيد نمود ،ھمانطور که دشمن قسم
خورده طبقه ی کارگر ،ھر اعتراضی را با قھر پاسخ می دھد ،در نھايت راھی جز قھر طبقاتی برای
کارگران و زحمتکشان نمی گذارد.
کشتار وحشيانه کارگران ستم ديده کرمان ،نه اولين و نه آخرين جنايت رژيم عليه کارگران است.طبقه
کارگر ايران اين جنايت را ھرگز فراموش نخواھد کرد و به ھمين جھت ،مناسب است تا روز چھارم
بھمن روز جانباختگان جنبش کارگرى ياد کارگران جانباخته خاتون آباد وديگر کارگران جانباختگان از
جمله ياد کارگران جان باخته آفريقای جنوبی نيز گرامى داشته شود و نفرت از اين اعمال ضد کارگری
را به يک مبارزه متحد و ھمبستگی طبقاتی جھانی برای نابودی نظم سرمايه داری و دولت ھايش تبديل
نمود.

ياد کارگران جانباخته خاتون آباد و کليه جانباختگان جنبش کارگری گرامی باد!
آزادی تمامی کارگران و فعالين کارگری فوری و بدون قيد و شرط !
سرنگونی رژيم اسالمی و تحقق نان و آزادی از طريق طبقه کارگر متشکل
ميسر است !
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