
 

 

 

 

 

 

 ن  با کارگران ايراشب همبستگی
  درايران و دفاع از کارگران درهفته

 جمعه شب کشتار خاتون آباد محکوميت
!) سوئد( در گوتنبرگ ٢٠٠٨ ژانويه٢۵

  
 برپايه فراخوان مشترک فعاالن کارگری در خارج از کشور، 

 ارگران  برنامه مشترکی نيز در شهر گوتننبرگ دردفاع از ک
 يم ميت رِژاجتماعی و در محکوايران و ساير جنبشهای 
 جمعه شب و در محل ساختمان سرمايه داری ايران در

  .هاگابيون بر گزار می گردد
   

 :شامل برنامه ها 
   .خوشآمد گويی و اعالن برنامه 

  .ارائه آخرين اخبار از وضعيت محمود صالحی 
دفاعدر جهانی حرکت وهمبستگیگزارش کوتاه از شگل گيری 
  کارگران ايران و خاتون آباد 

  حزب کمونيست ايران ازکادرهای نی حسين حميدی سخنرا
                             موقعيت کارگران ايران در رابطه با 

  .خانم نيکی ميرزايی ر خوانی شع
  اجراء موسيقی آقای فريبرز کرمی 

  عنامه کارزار مشترک قرائت قط
   ٢٠٠٨ ژانويه ٢٥جمعه : زمان 

   شب ١٠ تا ٦: ساعت 
  سالن اجتماعات هاگابيون : مکان 

  
  : سازماندهندگان 

   گوتنبرگ–کانون دفاع از کارگران ايران 
   واحد گوتنبرگ –اتحاد فدائيان کمونيستسازمان 

  شاخه گوتنبرگ–حزب کمونيست ايران 
  

  لينفراخوان کارزار مشترک فعا
  جنبش کارگری خارج از کشور

  در مورد کشتار کارگران
  خاتون آباد

  
  

  با گراميداشت جان باختگان کشتار کارگران مس خاتون آباد
  جمهوری اسالمی،   بدست دژخيمان رژيم سرمايه داری

  همبستگی طبقاتی با کارگران ايران را هرچه بيشتر گسترش
  تر منعکس نمائيم و  دهيم، صدای حق طلبانه آنان را هرچه رسا

   .حاکميت سرمايه را در ايران افشا کنيم
  

  نفرازکارگران ٢٠٠ بيش از ١٣٨٢دراوآخرديماه 
 اخراجی مس خاتون آباد بهمراه خانواده هاوسايرياران 

 شان، برای بازگشت بکارشان اقدام به اعتصاب 
 ازاعتصاب نگذشته بود که نيروهای بيش ازيکهفته.کردند

 ارتجاعی کارگران را با اسلحه گرم مورد سرکوبگررژيم 
   يورش وحشيانه خود قرار دادند که منجر به جان باختن يک 

  .نفر و زخمی شدن تعدادی از کارگران گرديد
  درشهربابک  .شوداعتراضات عمومی به داخل شهر کشيده می

  کرمان نيروهای اطالعاتی وامنيتی جمهوری اسالمی از زمين
  بارمنجربهگلوله بستند که، اين وهوا کارگران را به 

  ، جاويدی ،رياحیهای نام  چهار نفرازکارگران بهختنجانبا
   مهدوی، مومنی و يک دانش آموز بنام پور امينی و

  . زخمی شدن دهها نفرشد

 



  - طلباتاريخ مبارزات طبقه کارگر درجهت دفاع ازمطالبات حق
  يراشان مملوازکشت و کشتارتوسط مرتجعين حاکم برا نه

  دستاوردهای طبقاتی جنبش . ن بوده است
 کارگری درنبرد طبقاتی خود عليه استثمارگران از دل آتش 

  امکان و ازهرسرمايه داری. و خون بيرون آمده است
  کارگران  ازدستيابی است که  کرده فرصتی استفاده

  ازهمين نقطه نظراست کهبه حقوق خود جلوگيری کند و
  ايران دستاوردهای جنبش رژيمهای سرمايه داری در 

  .  کارگری را مصادره و آنان را سعبانه سرکوب کرده است
  مسلما عدم برخورداری کارگران ايران ازيک تشکل مستقل

    کارگری و عدم توازن قوا،ازداليل اصلی آن بوده
  کارگروجنبشکارگری درتالش است تا با گسترش  طبقه .است

  ارگران ازموضع تفکر ضرورت اتحاد وکسب نيرو درميان ک
  مستقل کارگری اين  طبقه کارگر و با ايجاد تشکالت مستقل

  متقابال رژيم ددمنش . ضعف بزرگ را برطرف نمايد
  با پی بردن به اين حقيقت درتالش  جمهوری اسالمی

  مانع پبشرويجنبش کارگری است تابا سرکوب و ترور،
  هاما نه کشتارخاتون آبادو نه ب. درجهت تحقق اهدافش شود

 گلوله بستن کارگران بندرديلم، نه سرکوب و به بند کشيدن فعالين جنبش ز
  سياسی و قتلهای زنجيره ای فعاالن

 نويسندگان ونه کشتاردانشجويان در تهران، نه يورش و ضرب شتم و
 بردنکشيدن کارگران شرکت واحد، نه به زندان
  شوش، په ت فعالين اول ماه مه سقز، کارگران هفت

  .....نساجی شاهو سنندج، فرش البرز بابلسر، نازنين قزوين و 
  تواند مانع  ونه ترورمجيد حميدی هيچکدام نتوانست ونمی

  پيشروی و ايجاد خللی در اراده استوارفعالين جنبش 
  .کارگری و فعالين سايرجنبش های اجتماعی  شود

  زنند؛کنند، و فرياد میکارگران اعتراض می
  

  نتيجه تالش و زحمت ماست مزدهای ماهيانه معوقه که" 
   را پرداخت کنيد، 

  ما را اخراج و بيکار نکنيد، 
  و حق بهداشت و درمان ما بايد ازحق مسکن،

 . تحصيل رايگان برخوردار باشيم
  .تشکل مستقل کارگری و تجمع و اعتصاب حق ماست

."د شوندزندانيان کارگر، دانشجو، زنان و روشنفکران بايد آزا
  

  کارگری جمهوری اسالمیوسيستم ضد متقابال کارفرمايان
   کارگران را اخراج و بيکار می کنند، حقوقمعوقه شان را
  پرداخت نمی کنند، تهديدشان ميکنند، دستگير، زندانی و

  . شکنجه شان ميکنند و به گلوله شان می بندند
  اتخاذ روش سرکوب و، ترور و وحشت از سوی 

   - ی بعلت بحران اقتصادی و عدم پاسخجمهوری اسالم
  چنينهمو های اعتراضیمطالبات جنبشها وخواست به گويی

  ها بويژه جنبش جلوگيری از رشد و پيشروی اين جنبش
  . کارگری است

  ريشه اين بحران وتورم وگرانی را درماهيت سرمايه داری
  پيشبردالمی وسيستم سرمايه داريجهانی و جمهوری اس
  سازی شان بايد جستجونئوليبراستی و خصوصی سياستهای

  ما تحريم اقتصادی و سياست جنگ طلبانه و تجاوزگرانه . کرد
  اش را که تحت امپرياليسم آمريکا و متحدين سرمايه داری

  دموکراسی خواهی در جهت کسب پوشش پرچم دروغين
   سود و سرمايه و موقعيت هژمونی طلبانه شان در منطقه

  اسالمی  افروزانه جمهوری است جنگ است وهمچنين سي
  را محکوم می کنيم اما هوشيارانه زمينه سازش و

   مذاکره، در جهت تثبيت موقعيت مرتجعين هردوسو را در
   منطقه و ايران با حساسيت دنبال کرده و افشاء می کنيم و

  بنيانهای اجتماعی فقط   براين باوريم که تغيير و تحول
  کارگری ومردم زحمتکش بوسيله طبقه کارگر وجنبش 
  .ايران به پيش برده می شود

  
  انسانهای آزاده، فعالين و
  ! مدافعين جنبش کارگری

  حال درچنين موقعيتی ودرتقابل باچنين رژيم ارتجاعی، با
  مان در ايرانرزمان هايی از ياران وهم دريافت پيام

 

 



    

   مبنی بر مبارزه درجهت رفع تمامی اين نابرابری ها و ستم در
  جامعه ودربطن چنين  تغيير و تحوالتی  سکوت کردن به  

  .هيچ عنوان جايز نيست
  

  به ياد جانباخته گان،)  بهمن٤(بيائيم در چنين روزی 
  خاتون آباد گردهم آييم و بکوشيم تا با يادمان  کارگران

  وسيع آن، ننگ عملکرد سبعانه رژيم راهمچون طوقی به
  .م گردن مدافعين سرمايه  جاودانه کني

  صداومتحد حمايت وهم، يک بيائيم دست در دست
  و  همبستگی طبقاتی مان را دردفاع ازجنبش کارگری

  .سايرجنبشهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه اعالم نمائيم
  بيائيم ياری دهنده صدای رسايشان در اين کارزار جهانی

  . باشيم
   استوار هایبيائيم با اتحاد و هماهنگی مان تقويت کننده گام

  .جنبش کارگری باشيم
  بيائيم هفته کارزار مشترک که از 

   ٢٠٠٨ ژانويه ٢٦ ژانويه تا ١٨تاريخ
 های اعتراضی خود در خارج از کشور را با برنامه

  داری جمهوری اسالمی را هر چه بيشتر نظام سرمايه
  . افشاء کنيم

  گانه در حمايت از جنبش٤١های فعالين کانونما 
کشورهای مختلف برمبنای امکانات خود صدای رسايی د در کارگری،

  . شديمافشای اين جنايت خواه
  .به اين کارزارمشترک بپيونديم

  
  وپايدار باد اتحاد وهمبستگی جنبش جهانی کارگران زنده

  داری جمهوری اسالمی ايران  نابود باد رژيم سرمايه
  ٢٠٠٨ژانويه  ۶   ١٣٨٦ ديماه ١٦

   
 نهادهای همبستگی کارگری در خارج انجمنها و اسامی
  کشور؛

   استراليا –کميته همبستگی با کارگران ايران  -١
   تورنتو کانادا–کميته حمايت از کارگران ايران  -٢
   نروژ–کانون حمايت از کارگران ايران  -٣
   سوئيس–جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی  -٤
  ه فرانس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -٥
   کلن–کانون همبستگی با کارگران ايران  -٦
 فرانکفورت و –کانون همبستگی با کارگران ايران  -٧

  حومه
   هانوفر–کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران  -٨
   هامبورگ–کميته همبستگی با کارگران در ايران  -٩
   استکهلم–کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد -١٠
  . برلين– جنبش کارگری گروه همبستگی با -١١
  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران -١٢
(  گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران  -١٣

  )سوئد 
 انجمن کارگری جمال چراع ويسی-١۴

   

 

  

 


