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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

کارگری مشترک فعالين جنبشفراخوان کارزار                       

دخارج از کشور در مورد کشتار کارگران خاتون آبا      
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم هف                                                                                                      کرمشت
 

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

گسترش دهيم، صدای حق طلبانه آنان را هرچه رساتر منعکس  همبستگی طبقاتی با کارگران ايران را هرچه بيشتر

  .ايران افشا کنيم  و حاکميت سرمايه را درنمائيم

اده ها وسايرياران شان، برای بهمراه خانو  نفرازکارگران اخراجی مس خاتون آباد٢٠٠ بيش از ١٣٨٢دراوآخرديماه 

که نيروهای سرکوبگررژيم  يش ازيکهفته ازاعتصاب نگذشته بودب .گشت بکارشان اقدام به اعتصاب کردندباز

 اسلحه گرم مورد يورش وحشيانه خود قرار دادند که منجر به جان باختن يک نفر و زخمی باارتجاعی کارگران را 

  .شدن تعدادی از کارگران گرديد

عاتی و امنيتی جمهوری اسالمی اطال در شهر بابک کرمان نيروهای. اعتراضات عمومی به داخل شهر کشيده ميشود

، جاويدی هار نفرازکارگران بهنامهای رياحیمنجربه جان باختن چراينبا زمين وهوا کارگران را به گلوله بستند که،از

  .و يک دانش آموز بنام پور امينی و زخمی شدن دهها نفرشد ، مهدوی، مومنی

مملوازکشت و کشتارتوسط مرتجعين حاکم برايران  تاريخ مبارزات طبقه کارگر درجهت دفاع ازمطالبات حقطلبانهشان

کارگری درنبرد طبقاتی خود عليه استثمارگران از دل آتش و خون بيرون آمده  ی جنبشدستاوردهای طبقات. بوده است

جلوگيری کند و  داری ازهر امکان و فرصتی استفاده کرده است که از دستيابی کارگران به حقوق خود سرمايه. است

ادره و آنان را سعبانه کارگری را مص ازهمين نقطه نظراست که رژيمهای سرمايه داری در ايران دستاوردهای جنبش

ايران از يک تشکل مستقل کارگری و عدم توازن قوا، از داليل  مسلما عدم برخورداری کارگران. سرکوب کرده است

کارگرو جنبش کارگری درتالش است تا با گسترش تفکر ضرورت اتحاد وکسب نيرو  طبقه. اصلی آن بوده است

برطرف  ا ايجاد تشکالت مستقل کارگری اين ضعف بزرگ راکارگران ازموضع مستقل طبقه کارگر و ب درميان

تا با سرکوب و ترور، مانع  متقابال رژيم ددمنش جمهوری اسالمی با پی بردن به اين حقيقت درتالش است. نمايد

  .پبشروی جنبش کارگری درجهت تحقق اهدافش شود

رکوب و به بند کشيدن فعالين جنبش زنان، نه س اما نه کشتارخاتون آباد و نه به گلوله بستن کارگران بندرديلم، نه

نويسندگان و نه کشتاردانشجويان در تهران، نه يورش و ضرب شتم و به بند  قتلهای زنجيره ای فعاالن سياسی و

 تپه شوش، نساجی شاهو بردن فعالين اول ماه مه سقز، کارگران هفت شرکت واحد، نه به زندان کشيدن کارگران

نتوانست و نميتواند مانع پيشروی و  و نه ترورمجيد حميدی هيچکدام..... سر، نازنين قزوين و سنندج، فرش البرز بابل

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

  ؛کارگران اعتراض ميکنند، و فرياد ميزنند
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  ،کنيد  پرداختمزدهای ماهيانه معوقه که نتيجه تالش و زحمت ماست را" 

  ،ما را اخراج و بيکار نکنيد، ما بايد ازحق مسکن

  .حق بهداشت و درمان و تحصيل رايگان برخوردار باشيم

  .تشکل مستقل کارگری و تجمع و اعتصاب حق ماست

  ".زندانيان کارگر، دانشجو، زنان و روشنفکران بايد آزاد شوند

اخراج و بيکار می کنند، حقوق معوقه شان  المی کارگران رامتقابال کارفرمايان و سيستم ضد کارگری جمهوری اس

  .دستگير، زندانی و شکنجه شان ميکنند و به گلوله شان می بندند را پرداخت نمی کنند، تهديدشان ميکنند،

اقتصادی و عدم پاسخگويی به خواستها  سوی جمهوری اسالمی بعلت بحرانوحشت ازواتخاذ روش سرکوب و، ترور

  .رشد و پيشروی اين جنبشها بويژه جنبش کارگری است جنبشهای اعتراضی و همچنين جلوگيری ازومطالبات 

و سيستم سرمايه داری جهانی و  ريشه اين بحران و تورم و گرانی را درماهيت سرمايه داری جمهوری اسالمی

  . جستجو کردسازی شان بايد پيشبرد سياستهای نئوليبراستی و خصوصی

و متحدين سرمايه دارياش را که تحت   سياست جنگ طلبانه و تجاوزگرانه امپرياليسم آمريکاما تحريم اقتصادی و

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

سازش و مذاکره، جمهوری اسالمی را محکوم می کنيم اما هوشيارانه زمينه  است وهمچنين سياست جنگ افروزانه

و براين  موقعيت مرتجعين هر دو سو را در منطقه و ايران با حساسيت دنبال کرده و افشاء می کنيم در جهت تثبيت

کارگری ومردم زحمتکش ايران به پيش  باوريم که تغيير و تحول بنيانهای اجتماعی فقط بوسيله طبقه کارگر وجنبش

  .برده می شود

  !مدافعين جنبش کارگریانسانهای آزاده، فعالين و 
پيامهايی از ياران و همرزمانمان در ايران مبنی  حال درچنين موقعيتی و در تقابل با چنين رژيم ارتجاعی، با دريافت

نابرابری ها و ستم در جامعه و در بطن چنين تغيير و تحوالتی سکوت کردن به  بر مبارزه در جهت رفع تمامی اين

  .جايز نيست هيچ عنوان

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

  .طوقی به گردن مدافعين سرمايه جاودانه کنيم ننگ عملکرد سبوعانه رژيم را همچون

از جنبش کارگری و ساير جنبشهای دفاع  ومتحد حمايت و همبستگی طبقاتی مان را در بيائيم دست در دستهم، يکصدا

  .نمائيم آزادی خواهانه و برابری طلبانه اعالم

  .جهانی باشيمهنده صدای رسايشان در اين کارزاربيائيم ياری د

  .کارگری باشيم بيائيم با اتحاد و هماهنگی مان تقويت کننده گامهای استوار جنبش

های اعتراضی خود در خارج  را با برنامه ٢٠٠٨ ژانويه ٢٦  ژانويه تا١٨بيائيم هفته کارزار مشترک که از تاريخ 

  .اسالمی را افشاء کنيم چه بيشتر نظام سرمايهداری جمهوریهراز کشور

مختلف بر مبنای امکانات خود صدای رسايی  حمايت از جنبش کارگری، در کشورهای گانه در١٣ما فعالين کانونهای 

  .در جهت افشای اين جنايت خواهيم شد
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  .ين کارزارمشترک بپيونديمبه ا

  نزنده و پايدار باد اتحاد و همبستگی جنبش جهانی کارگرا

  ننابود باد رژيم سرمايهداری جمهوری اسالمی ايرا

  ١٣٨٦ ديماه ١٦

  ٢٠٠٨  ژانويه٦

  ؛اسامی انجمنها و نهادهای همبستگی کارگری در خارج کشور

  ا استرالي-کميته همبستگی با کارگران ايران 

  ا تورنتو کاناد-يت از کارگران ايران کميته حما

  ژ نرو-کانون حمايت از کارگران ايران 

  س سوئي-جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی 

  ه فرانس-کميته همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 

  نکل -کانون همبستگی با کارگران ايران 

  ه فرانکفورت و حوم-کانون همبستگی با کارگران ايران 

  ر هانوف-ستگی با جنبش کارگری ايران کانون همب

  گ هامبور-کميته همبستگی با کارگران در ايران 

  م استکهل-کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد 

  . برلين-گروه همبستگی با جنبش کارگری

  ناتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايرا

  )سوئد (  گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران 

  

  ١٣٨٦ دوشنبه هفدهم دی
 


