گردهمائی عمومی
بحث آزاد
به یاد کارگران جانباخته خاتونآباد!
با خواست آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی!

علیه حکومت زندان ،شکنجه،
تجاوز ،کشتار و اعدام متحد شویم!
زمانیکه کارگران ذوب مس در خاتونآباد برای کار و در مخالفت با اخراجها و پرداخت دستمزدهای عقب افتادهشان اعتصاب و تحصن
کردند ،نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،کارگران را به گلوله بستند و در این حمله وحشیانه  77تن از کارگران و مردم شهر جان
باختند که تنها اسامی  4نفر از کارگران به نامهای ریاحی ،مهدوی ،جاویدی ،مومنی و یک داتشآموز به نام پورامینی اعالم گردید .در این
یورش که از آسمان و زمین صورت گرفت ،تعداد زیادی از کارگران و مردم پشتیبان کارگران نیز زخمی و دستگیر شدند .جنبش کارگری در
ایران و دیگر نقاط جهان هرگز  4بهمن  ،2831این روز سیاه را فراموش نخواهند کرد .کارگران در مقابل این عمل جنایتکارانه حامیان
سرمایه ،ساکت نماند ند و اعتراضات وسیعی در داخل و خارج علیه رژیم گندیده سرمایهداری در ایران صورت گرفت .کم نیستند فعالین
کارگری و اعتصابی که جان خود را چه در رژیم شاه و چه در رژیم جمهوری اسالمی برای گرفتن حق و حقوق انسانی ،طبیعی و پایه ای
خود و نیز بهخاطر مبارزه و ستیز طبقاتی با طبقه استثمارگر حاکم از دست داده اند.

مبارزه کارگران خاتون آباد تداوم خود را در اعتراضات وسیع کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی از جمله :کارگران هفتهتپه ،گروه فوالد
اهواز ،معلمان ،پرستاران ،بازنشستگان ،دانشجویان و  ...در اشکال مختلف امروز به نمایش گذاشته است ،اعتصابات و اعتراضات و
تحصنها و گردهمائی بیشماری در جریان است .رژیم هار و جنایتکار جمهوری اسالمی دیوانهوار حمله به صفوف معترضین کرده و با
دستگیری و شکنجه ،رویای ادامه حیات دارد .زندان های رژیم مملو از کارگران زندانی ،معلمین و دیگر زندانیان سیاسی است .با تحت فشار
بودن معترضین مجبور به آزاد کردن زندانیان است اما وثیقه های سنگین را شرط کرده ،که این جز نمایش ترس و وحشت و انتقام رژیم از
مبارزین چیز دیگری نیست .آزادی کارگرا ن زندانی و دیگر زندانیان سیاسی فقط در سایه یک مبارزه همه جانیه هم در داخل و هم در خارج
برعلیه این دم و دستگاه فاسد و استثمارگر امکانپذیر است.
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