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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  جنبشني هفته کارزار مشترک فعالیانيقطعنامه پا

)١٣٨٢چهارم بهمن (  در مورد کشتارکارگران خاتون آباد راني ایکارگر  
            مشترککارزار                                                                       ماه هشتاد و ششیدششم  ستيب   

 
 

 و ديتوطئه، تهد درتوان داشته، مملو ازیدار هي سرماستميهمه جا، هراندازه که س  وشهي مبارزات طبقه کارگرهمخيتار

. اخراج، زندان و شکنجه، کشتار، ترور واعدام بوده وخواهد بودک،يستماتيفشار، سرکوب س  

پاسخ به خواست  است که درراني حاکم برای دارهي سرماميتوحش رژ ازیه بستن کارگران نمونها آباد و به گلولخاتون

. از نان و کار انجام گرفتی حق برخورداریعنيکارگران،   

 ،یاحي ری تن از کار گران مبارز به نامها٤ اما، به کارگران خاتون آباد که منجر به جان باختن مي رژانهي وحشورشي

صدها نفرشد،   و اخراج  ی شدن دهها نفر، زندانیزخم  و یني دانش آموز بنام پور امکي  و یدياو ج،ی مومن،یمهدو

. گرددراني ای جنبش کارگریشروينتوانست مانع اعتراضات، اعتصابات و پ  

  شان برخورداریکارگرداريپا  و تشکل ی وازهمبستگی طبقاتیآگاه اندازه که کارگران مسلط بر  نشان داده هرتجربه

. وادارندینيدست نشاندگان شان را به عقب نش  وی دارهيبوده اند به همان اندازه موفق گشتهاند که نظام سرما  

و   استثماریحام  ی هاميرژ همه  متقابآل. زهاستيخ  افت ونيا از جهان مملو در  مبارزات طبقه کارگری طوالنخيتار

 تشکل یعني کارگر  و خواهند بود که اسلحه طبقه   تکاپو بودهني درا شاني بدون استثناء با همه تالش و ترفندهاهيسرما

.ندي نمای ممکن استفاده ملهيروس ازهنکاري ای و برارندي شان را ازآنها بگیمستقل طبقات  

 سد و جادي ای تحت ستم برا یتهايمل  واني اعم از کارگران، زنان ، دانشجوی اعتراضی روش سرکوب جنبش هااتخاذ

. استی جنبش کارگرژهي جنبشها بوني شدن ازهيکاليحاد آنان و رادمانع در جهت ات  

 یدانشگاهها سراسر  دری جنبش دانشجوئخواهيآزاد  وستياليسوس  چپ ونيمدافع  وني نمودن فعالیزندان  ویريدستگ

. راستاستني درهمرانيا  

 ی جنبش هاني و فعالنيستوار مدافع ای درگامهای خللچي حاکم ، نه تنها نتوانست هني مرتجعلهي سرکوب و تروربوساما

.رودي مشي شدن به پزهيکالي در جهت رادی بوجود آورد، بلکه روند حرکتها بطورنسبیاسي ــ سیاجتماع  

 شان،ي گرامی وهمراه با خانواده هاراني ای بهمن، روز کشتار کارگران خاتونآباد، همگام با جنبش کارگر٤روز  درما

 یها  درراه تحقق خواستهیاريهم ویبا همبستگ داشته وی را گرامرانين جانباخته درا کارگرای و تمامزاني آن عزادي

. بردمي خواهشي مبارزه را بهپیدار هي سرمادهي نظام گندهي کارگران متحدا علیطبقات  

 و یالملل ني ب ینهادها  را در همه  ی اسالم ی جمهوری دارهيسرما  مي کارانه رژتيکرد چهره جنا  مي تالش خواهما

.ميجهان افشاء کنه کارگر در طبقني و مدافع  آزادهی انسانهاني در ب،یافکارعموم  
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! مبارزکارگران  
 ی درگرو سازماندهی دارهي سرماستمي وسهي سرماهي و توازن قوا برعلروي کسب نی براماني مبارزه طبقاتتداوم

. استی کارگری طبقات- ی مستقل تودهایکارگران در تشکلها  

ی از خواسته های بخشراني کارگران در ای کنونتيوقع توجه به مبا  

:مي کنی اعالم مري را بشرح زخود  

!ميباشي دادگاه صالحه مکي کشتار کارگران خاتون آباد در نيما خواها ن محاکمه مسبب -١  

!ميما خواهان پرداخت غرامت به خانواده جان باختگان هست -٢  

!ميباشي کارگران می برای شغلتي امنجادي موقت و ای قرارداهایما خواهان لغو تمام -٣  

ني و مجازات عامليی و منصور اصانلو، شناسای از جمله محمود صالحی کارگران زندانی تمامیما خواهان آزاد -٤  

!مي در مورد آنان هستيی قضاگردي و منع هرگونه پ،یدي حمدي ترور مج     

  حق بهداشت و ل،ي حق کار، حق مسکن، حق تحص،یات کارگر اجتماعات و اعتصابیحق تشکل مستقل ، برپائ -۵

!باشدي مراني و مسلم کارگران و زحمتکشان ایهاي به مثابه حقوق پاگانيدرمان را     

  دانشگاهاني دانشجوژهي بویاسي ساني زندانی وشرط تمامدي قی بی خواهان آزادانيما ضمن دفاع ازجنبش دانشجو -٦

! مي هستی نظام ستم شاههي علیادماندني و به یخيروز تار) شانزدهم آذر( ري در حوادث اخراني ایها     

!ميکني محکوم مآي کارگران را قوري و سای افغانستاننيما فشار و اخراج مهاجر -٧   

رفع هرگونه  مرد و  دستمزد کارگران زن وی به حق جنبش زنان، خواهان برابریها خواسته از ـ ما ضمن دفاع٨  

!ميباشيح جامعه م در سطیتيستم جنس     

!مي کار کودکان در همه عرصهها هستی فورتيما خواهان ممنوع -١٠  

!مي هستی در امور کارگری و انتظامیتي امن،ی اطالعات،ی نظامیروهايما خواهان عدم دخالت ن -١١  

!مي هستیاسي س- ی مستقل اجتماعی بر تشکلهاديما خواهان رفع هر گونه فشار و تهد -١٢  

 

! کارگرانی جنبش جهانی اتحاد و همبستگربادداي و پازنده  

! بادی گرامی جانباختگان جنبش کارگری تمامادي  

! گردددي آزاد بایاسي سیزندان  

راني ای اسالمی جمهوریدار هي سرمامي باد رژنابود  

 
١٣٨٦ بهمن - ٢٠٠٨ هيژانو  
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kargar_labour@yahoo.com ی استرال- راني با کارگران ای همبستگتهيکم .١   

  تورنتو کانادا- راني از کارگران اتي حماتهيکم .٢

  نروژ- راني از کارگران اتيکانون حما .٣

Kargar1357@hotmail.com سي سوئ- یدي تبعشروي از کارگران پیجمع. ٤  

  فرانسه- راني با کارگران ایستيالي سوسی همبستگتهيکم. ۵

info_kargari@yahoo.de    کلن- راني با کارگران ایکانون همبستگ. ٦

kanoonhf_2007@yahoo.de    فرانکفورت و حومه- راني با کارگران ایکانون همبستگ. ٧

  هانوفر- راني ای با جنبش کارگریکانون همبستگ. ٨

komitehamburg@yahoo.de    هامبورگ- راني با کارگران در ای همبستگتهيکم. ٩

isask@comhem.se    استکهلم- و سوئد راني کارگران ای همبستگتهيکم. ١٠

berlin_kargari@gmx.de   نيبرل -ی با جنبش کارگریگروه همبستگ. ١١

راني از کارگران در اتي در حمای المللنياتحاد ب. ١٢  

یسيو  جمال چراغیانجمن کارگر .١٣  

gbgandishe@yahoo.com )سوئد(  گوتنبرگ – راني با کارگران ایکانون همبستگ. ١٤  

 


