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  مس خاتون آباد در شهر سقزۀان جان باختمراسم يادبود کارگربرگزاری 
 

   ١٣٨٧بهمن م پنجشنبه                                                                                  ککم یبرا ی هماهنگۀتيکم
 

  
 جمع کثيری از کارگران شهر سقز ٤/١١/١٣٨٧در روز جمعه 

 بعد از ظهر به مناسبت سالگرد حمله ی ۵/٢ در ساعت

ی سرمايه به صفوف کارگران خاتون آباد مراسمی را در نيروها

  .گرامی داشت ياد قربانيان اين فاجعه برگزار کردند

ان ابتدا جالل حسينی مجری برنامه يک دقيقه سکوت را به ياد ج

   در دامنه کوه آبيدر سنندجتصوير مراسم           کارگران   سرمايه داران به صفوف ۀباختگان اين حمله ی ددمنشان

سپس محمود صالحی که . عر از سوی يکی از حاضرين شکسته شداين سکوت با يک قطعه ش.  خاتون آباد اعالم کرد

  .در مراسم حضور داشت، به ايراد سخنرانی پرداخت

 بخشی از صحبتهايش خطاب به کارگران و شرکت کنندگان مراسم يادبود کارگران خاتون آباد محمود صالحی در

زمين و هوا مورد حمله ی  م مطالبه ی کار ازچند سال پيش کارگران مس خاتون آباد کرمان، تنها به جر: "اشاره کرد

کارگران جان خود را از دست دادند و ده ها نفر ديگر   نفر از٤در اين حمله ی وحشيانه . افراد مسلح قرار گرفتند

دنبال پخش اين خبر جنبش کارگری جهان به حرکت درآمد و اين حمله ددمنشانه را  به .زخمی و يا دستگير شدند

هيئت به ايران  با فرستادن يک در اين راستا کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران. کردند محکوم

کارگران ايران هم با اعالم حمايت از  از طرف ديگر. خواستار رسيدگی به پرونده ی قربانيان خاتون آباد شدند

امروز، اين عوامل که دست شان به خون اما تا به . جنايت شدند خانواده های قربانيان خواستار معرفی مسببين اين

پنجمين سالگرد کارگران خاتون آباد خواستار  ما امروز در .هيچ دادگاهی معرفی نشده اند کارگران رنگين است، به

  ".عمومی هستيم محاکمه علنی و معرفی اين قاتالن به افکار

  .سيدرپايان  بعد از ظهر به ۵اين مراسم با بحث آزاد حول مسائل کارگری در ساعت 

  

  
ی کارگری تشکل هاجاديکمک به ا ی برای هماهنگۀتيمک  
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