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ياد کشتار کارگران خاتون آباد به مناسبت سالقطعنامه   

 
   ١٣٨٧بهمن م پنجشنبه                                                                                  ککم یبرا ی هماهنگۀتيکم

 
   

!هم سرنوشتان! گران کار  

 روزی کارگران مس چنينپنج سال پيش در.  آباد کرمان است بهمن ماه سالياد کشتار کارگران مس خاتون۴امروز 

 به اخراج بقيه کارگران کرده اعتراض به سياستهای کارفرما که اقدام به اخراج جمعی از آنها و تهديدخاتون آباد  در

ايران ساله دربه همين دليل هر. لوله بسته شدندتوسط حاميان سرما يه داری به گحين اعتراض و اعتصاب ، دربود

شرايطی اين روز را گرامی می داريم که سيستم اکنون ما در. شودميگزاره ياد کارگران جان باخته برمراسم متعددی ب

، آزاد می دانستش رو را بازاربحران های پي اش که يگانه راه حل برون رفت ازبورژوازی و سياست نئوليبراليسم

زمان ديگری هربيش ازامروزه داری بگذارد وبحران های ذاتی و بنيادين سيستم سرمايباز هم نتوانست سر پوشی بر

ميليتاريزه کردن مناطقی سر مايه داری با  .مايه داری را برای جهانيان عيان ساخته استماهيت واقعی سرچهره و

نيان اصلی اين جنگ هستند هولناک مردم بی دفاع که قرباتارن  و راه انداختن جنگ غزه و کش، افغانستاچون عراق

شد با اين همه ما بيش از هر زمان  ديگری شاهد همبستگی و ر. بحران استوحانه به دنبال راه حل و نجات ازمذب

پيشاهنگ خواستها و  کارگر ۀ طبقاين باوريم کهو بر. هستيممقياس جهان گسترجنبش های طبقاتی و اجتماعی در

خواستها آنها بربيات خويش و به کارگيری تجرايران هم با استفاده از کارگرۀطبق. ، برای انسانها استحقمطالبات بر

طول تاريخ بی شک در. گونه جانفشانی است هرۀاری می کند و در اين مصاف آماد طبقاتی  اش پافشۀو مطالبات حق

يابانها به خون خه ترين شکل ممکن پاسخ داده شده وبا سبعان لين بار نيست که مطالبات کارگرانه طبقاتی  اين اومبارز

 کارگران ۀ، ضمن گراميداشت ياد و خاطراين مراسمبرگزارکنندگان و تجمع کنندگان درما . شودکارگران گلگون مي

  :ی می کنيممس خاتون آباد بر خواستهای خود به شرح ذيل پافشار

  .ما خواستار پيگيرد قانونی آمرين و عاملين کشتار کارگران مس خاتون آباد هستيم  -١

 بها نه های مرجعی حق ندارد به ايه ای کارگران است و هيچ نهاد وجزء حقوق پ... ، اعتصاب و، تجمعتشکل   -٢

  .ری نمايد، مواخذه و دستگيری کارگران و فعالين کارگواهی اقدام به پيگرد

ی کنيم و خواستار تاکيد م... ، دانشجويی و، زنانيد و شرط فعالين جنبش های کارگریما مصرانه بر آزادی بی ق -٣

، ابراهيم مددی، و ، بيژن اميری، منصور اسانلو، پدرام نصراللهی ، برهان سعيدیشرط  افشين شمسآزادی بی قيد و

  .محسن حکيمی هستيم

  .محکوم می نمائيمغزه راعاملين به راه افتادن جنگ اخيرو، ، کشتار انسانها، جنگ افروزیميليتاريستیسياستهای  -٤

ی کارگری تشکل هاجاديکمک به ا ی برای هماهنگۀتيمک  
www.komitteyehamahangi.com  ١٣٨٧ /١١/ ٤  komite.hamahangi@gmail.com 


