
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
   گرامی مراسمی از برگزاریگزارش

 کرمان  کارگران جانباخته مس خاتون آبادداشت،
 

   ١٣٨٧بهمن م پنجشنبه                                                                                  ککم یبرا ی هماهنگۀتيکم
 

  
 ، کارگران و١٣٨٧بهمن ماه  ۴امروز، 

کميته "فعالين کارگری متشکل در

هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل 

" شورای زنان سنندج" ، " کارگریهای

اقدامی مشترک، دانشجويان دراز جمعیو

نجمين سالگرد کشتار کارگران در پ

، سنندج آباد، در دامنه کوه آبيدرخاتون

 ١٢صبح تا ساعت ٣٠/١٠ساعت از

  .دست به تجمع  زدندبعدازظهر

 گرامی داشت يادمان، کشتار کارگران خاتون آباد، به يک سنت در بين کارگران و فعالين کارگری در داخل و خارج 

ستا هر ساله در چنين روزی فعالين جنبش کارگری در سنندج به هر شکل ممکن از ايران تبديل شده و در همين را

تجمعات خاصی را سازماندهی و ياد عزيزان جانباخته را گرامی و نسبت به اين کشتار و وحشی گری حاميان سرمايه 

  .اعتراض ميکنند

" انترناسيونال"در ادامه سرود . م شددر اين مراسم، ابتدا به ياد تمامی جان باختگان راه رهائی يک دقيقه سکوت اعال

پس از آن، شعری از  ناظم . سرود همبستگی جهانی کارگران، با همکاری و همراهی جمعی حاضرين اجرا شد

شورای "سپس نماينده . توسط يکی از شرکت کنندگان تقديم گرديد"  ارتش گرسنگی پيش ميرود"حکمت تحت عنوان  

و در ادامه .  ا کشتار کارگران خاتون آباد ارائه داد که مورد تائيد حاضرين قرار گرفتای را در ارتباط ب بيانيه" زنان

کميته هماهنکی برای کمک به ايجاد تشکل " قطعنامه ای در رابطه با کشتار کارگران خاتون آباد از طرف نماينده 

ارگران خاتون آباد، خواست قرائت شد که در آن خواست هايی در راستای شناسائی عاميلن کشتار ک" های کارگری

ايجاد تشکل و تجمع، آزادی فعالين کارگری دربند و محکوم کردن جنگ افروزی مطرح شد و در پايان نماينده 

دانشجويان در محکوم کردن کشتار کارگران خاتون آباد و همچنين پافشاری بر همکاری و اتحاد جنبش دانشجوئی با 

  .جنبش کارگری مباحثی را ارائه کرد
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ی کارگری تشکل هاجاديکمک به ا ی برای هماهنگۀتيمک  
٤/١١/١٣٨٧  

www.komitteyehamahangi.com 
komite.hamahangi@gmail.com 


