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سييسودر/باخته خاتون آبادجان وخاطره کارگران ادي داشتي گرامگزارش  
 

    بهمن ماه هشتاد و ششم هفت                                                                یالملل نياتحاد ب -یديتبعشرويپ ...

ی گرامدوستان    
 هي زانو٢۶ یال١٨ از باشندي تشکل م١۴ در خارج از کشور که شامل ی جنبش کارگرني فعالدي که اطالع دارهمانگونه

خاتون آباد و دفاع از مبارزات  دریجنبش کارگر خاطره جانباختگان   وادي داشتيرا هفته کارزار مشترک جهت گرام

 رابطه  در داخل نيهمدر .زحمتکشان جامعه اعالم نمودهگريمعلمان ود ،زنان،انيمبارزات دانشجو ،رانياکارگران در

.نمودند برگزاریتهران مراسم سنندج و دری جنبش کارگرني فعالزي نرانيا  

نمودند که گزارش  برگزارا مراسم رني ای اجتماعیاسي سنيفعالو ،زنان ،يیدانشجو ،ی جنبش کارگرني فعالسييسودر

.گرددي ارائه مزاني حضور شما عزيین همراه با عکس هاآ  

 داشتي جهت گرامیمراسم Luzern  راه آهن شهری مرکزداني در م١۶ ی ال١۴ از ساعت ١/٢٠٠٨ /٢۶ شنبه روز

 ،مبارزات کارگرانعکس از شگاهي نماکي راني در ای از مبارزات جارتيحما خاتون آباد و کارگران جانباخته درادي

 هياعالم  یاديز  تعدادعيتوز با  همراه  ،راني ای اسالمی دارهيسرما  ميژ رهي برعلجوانان ،نيمعلم ،زنان ،انيدانشجو

.شد برگزاردانيموشد در  درحال آمدتي انبوه جمعني بیسيانکل ویلمانآ یبه زبانها کارزارني کوناگون وقطعنامه ایها  

 آزار  وشکنجه  ویهم اعتراض به زندان و  خاتون آباد وخاطره کارگران جانباخته درادي داشتي حرکت که هم گرامنيا

  مردمیسو  ازیخوب  نسبتآ  بود با استقبال  طلب یبرابر  و  خواهیآزاد وی دارهي ضد سرمایها  جنبشني فعالتيواذ

 بود راني در مورد ایه جوعموم نبست بیسنج ونظررانيادر موجود تيوضع ازیرسان آن اطالع جهيکه نتروبرو شد 

 ی حکومت هانيتر ی وضد مردمنيترت سيفاش ازیکي را بعنوان راني ای اسالمی جمهورنيمخاطبکه خوشبختانه اکثر

 ی افکارعمومی نشاندهنده همراهنيکه ا . نداشتندیدي تردچگونهي همي رزنيمحکوم نمودن ا ودردانستنديمحال حاضردر

 یزحمتکش جامعه  م  اقشارگريد  ونيمعلم ،زنان ،انيدانشجو ، طلب کارگرانی سرنگون ی به جنبش هانسبت یجهان

 تواني که مميهست  اعتقاد نيا ما بر ، به علت کمبود امکانات موجود است مایرسان هرچند که همچنان ضعف خبرباشد

.مود نجي بسراني رو بنفع کارگران وزحمتکشان ایمواقع لزوم افکار عمومدر  

رانيا حاکم دری دارهي برسرماراني ای جنبش کارگریوزري پدي امبه  

یاسالم ی مخوف جمهوریدرزندانهاري اسخواهانيزنان وآزاد ،انيدانشجو ، کارگرانهي کلی آزاددي امبه  

ی جهانی دارهي وسرمای اسالمی دارهي سرمای جمهوری نابوددي امبه  
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