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  یشدنش نا فرامواناريکارگران بخون خفته خاتون آباد 

   یملل النياتحاد ب  ١٣٨٧بهمن م شششنبه يک                                                                         
 

   
 هيچ .ه داردرا به همدخو گذشتگی های کارگران بسياری را باخود  از نبش جهانی کارگری فداکاريها وتاريخ ج

آغشته شدن به خون کارگران  طرف سيستم های سرمايه داری وارگری در سطح جهان بدون سرکوب ازدستاورد ک

 طی اين دوران توسط و شايسته انسانی دست يابی به يک زندگی بهترهزاران کارگر بخاطر .ستبوجود نيامده ا

تا آمريكاى التين، آفريقا   و آمريكاى شمالى گرفتهپاارواز .خون کشيده شده اند به خاک وسرمايه دارى و رژيمهاى آن

در وسط نيروهای سرمايه قه کارگر جهانی تخونباری را به نمايش می گذارند که طب، جملگی جاده بی انتها وو آسيا

الن خود را در راه سعادت اين طبقه از ا و شريف ترين و مبارزترين فعه خون در غلطيده اندبآشورهاى مختلف 

  .دست داده اند

نثاران طبقه کارگر توسط رژيم ستم ن  اين سناريو تکرار شد و جاآن و بعد از ١٣٢٠  قبل از هایسالايران دردر

 و جاده قديم کرج کارگران در ،کوره پزخانه ها، گيراني، ماهنفت، نساجی هاکارگران .  در خون خود غلطيدندشاهی

 ١٣۵٨ از همان ابتدای سال   رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى . به گلوله بسته شدندضمن يک مبارزه نابرابر... 

 و يک دانشجو ددمنشی خود را گرله بستن و کشتن چند کاربا حمله به راهپيمايی کارگران بيکار در اصفهان و به گلو

 بودند اعدام شده ١٣٦٧ تا سال  نفر از فعالين کارگری که در زندان های اين رژيم۵۵٠ليست . به نمايش گذاشت

اين سرآوب و آشتار آارگران به انحاى مختلف  .گرفته است قرار  نيزدر اختيار نهاد های بين المللیموجود بوده آه 

 نفر از جمعيتى حدود دويست  جمهورى اسالمىنيروهاى انتظامى و ضد شورش ١٣٨٢بهمن  ماهدر. داوم داشته استت

 به همراه خانواده های خود خراج آارگرانلی و اغشعدم وجود امنيت به  اعتراضدر کارگران مس خاتون آباد را که

را به جمع جانباختگان طبقه کارگر و يک دانش آموزراچه به گلوله بست و را زده بودند و اعتصابدست به اعتراض

شديدا آشورهاى ديگردر ايران ون و تشكالت آارگرى درسطح وسيع توسط فعاليدر اين آشتار.اضافه نمودکارگر

صدها نامه اعتراضى به بعالوه صورت گرفت و سازمان جهانى آارهم درايران ودرشكايتهايى هم  محكوم شد و

خواست . گرديدط نيروهاى آارگرى و مترقى برگزارسالمى ارسال شد و آآسيونهاى اعتراضى زيادى توسجمهورى ا

سطح بين المللى از ايران و درين آارگرى و مترقى درعاملين اين آشتار توسط تشكالت و فعالشناسايى عامرين و

.  سرباز زده استى همچون هميشه مسئوليتهرگونه پذيرشاما جمهورى اسالمى ايران از. استهمان ابتدا مطرح بوده 

 پيگيرى اين مورد سازمان داده بود آماآان خواستاراعتراضى را درهمان ابتدا چندين آارزار ازآهاتحاد بين المللى 

نهادهاى  تشكالت وتمامى  از  وميباشدمحكوميت جمهورى اسالمى ايران خاتون آباد وپرونده آشتار آارگران در

  . مهم را بطور جدى پيگيرى نموده و آنرا به فراموشى نسپارنداهيم اين امرآارگرى ميخو

جهت افشای ماهيت  دربا همه توانبه سهم خود وايران همچون ساليان گذشته کارگران درحمايت ازاتحاد بين المللی در
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رگران ايران در سطح ی کا و انعکاس اخبار مبارزات سرمايه دارى جمهورى اسالمى رژيمگر و ضد آارگرسرآوب

ت و خواسته های کارگران حداکثر کوشش  از هيچ کوششی دريغ نخواهد ورزيد وبرای جلب پشتيبانی از اقداماجهان

  .خود را بخرج خواهد داد

  

  !ياد کارگران جان باخته خاتون آباد گرامی باد
  

  ايرانحمايت از کارگران دراتحاد بين المللی در

   هشتاد و هفتو سيصد وبهمن ماه هزار
  

 


