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ه زادمي جعفر عظناري  با سمايساگرد کشتار کارگران خاتون آباد در استرال   

   ماه هشتاد و ششبهمن  مپنج                                                                             استراليا  -...ی همبستگتهيکم
 

 
ناري  با سماياسترالکارگران خاتون آباد درساگرد کشتار  

  برگزار شدراني از اکاري و بی کارگران اخراجهي اتحادی زاده سخنگوميعظجعفر
 ی همبستگتهيجان باختگان خاتون آباد، کمادي داشتيگرامبمنظورکشور خارج ازی کارگرنينهاد فعال١۴فراخوان  یپدر

عام  که کارگران خاتون آباد قتل ویو در همان روز) هي ژانو٢٣(   بهمن۴چهارشنبه  روزاياسترال - رانيبا کارگران ا

. نمودی مراسمیشدند اقدام به برگزار  

 مراسم ني باشد که اتوانستي نمني مناسب تر از اران،ي با کارگران اکي ارگانی ارتباطجاديا بری مبنتهي به اهداف کمبنا

 هي اتحادهي اتحادی زاده سخنگومي جعفر عظی از آقای قبلی های برگزارکرد؛ لذا با هماهنگرانيرا با حضور کارگران ا

. مراسم شرکت کندني تلفن در اقي طر دعوت بعمل آمد که ازکاري و بیکارگران اخراج  

 ندگانينما ازیکي نيهمچن  آن ورهي مداتيجمله بازرس، عضو هاز  هي اتحادني ا یاعضا از گريد  یشد که تعداد قرار

. بوددني قابل شنزي پالتاک نقي از طرناري سمني زاده باشند و امي عظی شرکت واحد همراه آقایکايسند  

 سکوت قهي دقکي شد و مراسم با اني بناري سمني کوتاه در مورد ای ابتدا مقدمه اران،ي با ای ارتباط تلفنیبرقرار ازپس

 زاده مي عظی سکوت شکسته و از آقاوناليکرد که با سرود انترناسان باخته خاتون آباد شروع به کار کارگران جاديبه 

 مسائل نيون آباد اشاره کرد و بعد از آن به مهمترخات کشتارخچهي به تاربتدا زاده امي عظیآقا. کردسخنان خود را آغاز

.  داشتندی دوباره ادي تاکنارهاي سمنگونهي ای برگزارتي ضمن سخنان خود به اهمیو.  پرداختراني ایجنبش کارگر

.افتي استراحت کوتاه برنامه با پرسش و پاسخ  ادامه کياعالم  وی سخنرانني اانيپاپس از  

.افتي انيخوانده شد و مراسم پا کارزارني قطعنامه ای و پس از قطع ارتباط تلفنانيدرپا  

عمال  امرني روبرو شد و ایمستمر ارتباط اشکاالت   با   و پاسخ بخش پرسش  دری ارتباط تلفن  کهستي آورادي بالزم

. گشتناريموجب  ادامه کار سم  

Edit    ی صوتلي فاني که اديشد اما لطفا توجه داشته باش بای ممهي ضمزي نناري سمی صوتلي گزارش، فاني اهمراه

  پاک شده یاست و قطع و وصل شدنها و اشکاالت ارتباط شده  طريقارسال ازکاريل درهساين فايل صوتی به دليل ت

. آمده استنيي پازي آن نی صوتتيفي است لذا کافتهيحجم آن کاهش            Email 

 را ی گزارس صوتی گزارش کتبني که همراه با انتشار امي تقاضا دارتهاي ساژهي افراد، نهادها، رسانه ها و بویاز تمام

. و به آن اشاره کنندمهي درج، ضمزين  

  کارگرانی جهانی باد همبستگزنده

٢٠٠٨ هيژانو٢۴ - اياسترال - راني با کارگران ای همبستگتهيکم  


