
 

 1
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  به مناسبت کشتار کارگران خاتون آبادی دفاع از محمود صالحتهي کمهياطالع

 
   تاد و ششماه هشبهمن  چهارم                                                                                             ...  دفاعتهيکم

 
 

 کارگران، مردم آگاه؛
جهت وهميشه درزمان پيدايش خود تاکنون، با افت و خيزهای فراوانی روبرو بوده  است جنبش طبقه کارگرجهانی از

 و خون نوشته  واقع، تاريخ اين طبقه با آتشگرفته و دراتی خود مورد سرکوب وحشيانه قراردستيابی به مطالبات طبق

. شده است  

ق معوقه، حقوحق کارگر، دفاع از  ازامنيت شغلی، دفاع از خود، دفاع  خواست  ترين  ابتدائی دفاع از که در ای  طبقه

.  ترين وجه ممکن سرکوب شده است وحشيانههمزنجرانش، به ديگرمطالبات طبقاتی خود وافزايش دستمزد ودفاع از

داری  تم سرمايهرحمی که خاصه سيس کمال بی توحش و وقاحت درداری با اين نوع به اين ترتيب حاميان نظام سرمايه

جلوگيری  و يکپارچگی طبقاتی ما اتحاد  زا  ميشوند، تا بدين گونه ور متشکل ما کارگران حملهاست، به صفوف غير

. کنند  

مهای رياحی، نا کارگران با تن ازو جان باختن چهار١٣٨٢سال در) شهر بابک(آباد  عدن مس خاتونکارگران مکشتار

داری  توحش سرمايهاين تاريخ سراسرامينی، نمونه نه چندان دوربه نام پورآموز يک دانش ويدی ومهدوی، مومنی، جا

. طريق ممکن پا برجا نگه دارندخود را به هرجهان دست ميزنند تا حاکميت حقيرروزه به چنين جناياتی دراست که هر

ی، هر های مختلف روزه بيشتر ميشود و به بهانهديگر فعالين اجتماعی هری، زنان ودستگيری فعالين کارگری، دانشجوئ

.صدائی را در گلو خفه ميسازندگونه اعتراض را سرکوب و هر  

آباد را به گلوله  جمال چراغ ويسی را به جرم برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر اعدام ميکنند، کارگران خاتون 

اخراج ميکنند، محمود صالحی عليرغم وضعيت وخيم  را سرکوب و نمايندگان کارگری راکارگریميبندند، اعتصابات 

ترين حقوق خود  ايی جسمانی، منصور اسانلو و ديگر فعالين کارگری را به جرم ايجاد تشکالت کارگری و دفاع از پايه

 نيشکر هفت تپه   ميکنند و امروز کارگرانايهايشان، زندان و دانشجويان چپ و مبارز را بازداشت وزندانی و هم طبقه

.داده و با آنها برخورد ناشايست ميشودنها را تحت شديدترين فشارها قرارو نمايندگان آ  

 کارگران؛
با ايجاد تشکالت طبقه کارگری سرکوبگران، نيک ميدانند که اگرو دستگاهها بورژوازی و تمامی اعوان و انصارنظام

نخواهند داد تا بدين  حول مطالبات کارگری متشکل شوند، اجازه  نيروی خود و با آگاهی طبقاتی ای طبقاتی که به  توده

حمالت و يورشهای وحشيانه . شيوه سرکوب شوند و با اتکاء به اين جنبش است که ميتوان به مناسبت ظالمانه پايان داد

.است را بايد در اين مهم جستجو کرداز سوی حاميان سرمايه، که نشان از ترس و هراس از متشکل شدن کارگران   

پس تنها با اتکاء به اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران است که ميتوان به استثمار فرد از فرد پايان داد و دنيائی فارغ 
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. از بردگی مزدی را نظاره گر باشيم  

خواستار شناسائی آمرين اين کارگران خاتون آباد و گراميداشت ياد و خاطره عزيزشان، ما ضمن محکوم کردن کشتار

نسبت به اين سرکوبها  آزاديخواه  مردم ديگر  و طريق ممکن، کارگران که به هر آنيم  همچنين خواستار  و بودهکشتار

جانباختگان جنبش کارگری را گرامی بداريم ان را همراه با ياد و خاطره ديگراعتراض کرده و ياد و خاطره اين عزيز

.جانباختگان جنبش کارگری در تاريخ مبارزاتی کارگران ايران به ثبت برسانيمزو اين روز را به نام رو  

 

.يادشان گرامی و عزيز است  
 

 کميته دفاع از محمود صالحی

١٣٨٦ بهمن ٣  

  


