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و) منطقه غرب( ی هماهنگتهيقطعنامه کم  

  در رابطه با کشتار کارگران خاتون آبادی از محمود صالح دفاعتهي کم
   ماه هشتاد و ششبهمن  مپنج                                                                )غرب( ی کميته هماهنگ- دفاع ازتهيکم

 
 

  کارگران ، مردم آزاده؛
اعتراض به اخراج خود در) بکباشهر( آباد گران اخراجی مس خاتونکار١٣٨٢دی ماه سال٢٨که مطلعيد درهمانطور

 خاتون آباد با همراهی که اعتصاب کارگران معدن مس اعتصاب زدند دست به بابک تجمع ومقابل فرمانداری شهردر

 عدم دريافت جواب مطالباتبه دنبال اين تجمع و. گرفتگران معترض مورد استقبال قرارهمسران کارفرزندان و

 ٤يتا در تاريخ ها نموده که نها شهر دست به راهپيمائی زده و اقدام به بستن راهسطح ، کار گران درطرف مسئو ليناز

، ازکار گران به نامهاینفراين سرکوب چهاراندازی شد که در گران تيرزمين و هوا به صفوف کار از١٣٨٢بهمن ماه 

  . شدندگران زخمیکار تعدادی ازبه نام پور امينی جان باختن ويک دانش آموز، جاويدی و، مومنی، مهدویرياحی

  ؛کارگران
پراکنده ما حمله ور می شوند، ما را قلع و قمع  اين اولين بار نيست که حافظان رنگا رنگ نظام بورژوازی به صفوف

بی شک تا کار گران به مثابه يک طيقه در صفوف .اخراج و زندانی می کنند نموده و فعالين و پيشروان کار گری را

بود ، پس برای  مطالبات طبقاتی، خود را ساز ماندهی ننمايند ، ما شاهد تکرار چنين جناياتی خواهيم متشکل حول

کار خود قرار داده تا بتوانم در مقابل نظام  دفاع از اين حقانيت طبقاتی ايجاد تشکالت مستقل کار گری را در دستور

  ما ضمن محکوم کردن اين جنايت ياد و.  دفاع نمائيم مسلح ، از منافع خود سر مايه داری سازمان يافته و تا دندان

  : گرامی ميداريم و خواستارآنيم کهعزيزان را  خاطره اين   

  . آمرين و عاملين جنايت خاتون آباد شناسائی و دادگاهی شوند-١

  . ما خواهان شناسائی آمرين و عاملين ترور مجيد حميدی می باشيم-٢

  اعتصاب کار گری بوده و خود را محق ونه ايجاد تشکل ، تجمع و اعتراض و ما خواهان به رسميت شناختن هر گ-٣

  . ميدانيم که از اين خواست دفاع نمائيم  

  .باشيم  ما خواهان منع تعقيب و دستگيری و زندانی کردن فعالين کار گری می- ٤

  .باشيممياسانلومنصورصالحی وشرط محمود قيد و آزادی بیخواستارگری بوده وخواهان آزادی کليه فعالين کار ما- ٥

  گری بوده و خواستار رسيدگی و توضيح  ما خواستار آزادی بی قيد و شرط دانشجويان اين متحدين جنبش کار- ٦

  .باشيم  مقامات ذی ربط در مورد مرگ ابراهيم لطفی پور می    

  رزنده باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کار گ

  )غرب منطقه(تشکل کار گری دکميته هماهنگی برای ايجای ومحمود صالحاز طرف کميته دفاع از


