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ی اسالمی جمهورمي رژتي کارگران سنندج نشان بربرهياحکام صادره بر عل  

 
   ١٣٨٧مرداد سه شنبه بيست دوم                                                                                         ی المللنياتحاد ب

                                                              
 فعال ۵ بيداگاه سنندج برای ١٠١علی رغم عقب نشينی رژيم در مورد حکم شالق کارگران سقز و لغو آن احکام، شعبه 

  .کارگری حکم زندان و شالق صادر کرده است

 ٧٠ تا ١۵به  ماه حبس، ٩تا  روز٩١حکم داله خانی عالوه بر، عبسوسن رازانی، شيوا خيرآبادی، سيد غالب حسينی

جرم .  ضربه شالق تعليقی محکوم گرديد است٣٠حبس وروز٩١بهسيد خالد حسينی نيزمحکوم شده اند وضربه شالق نيز

   .اد کرده استي"عمومی نظماخالل در"آن بعنوانمايی اول ماه مه است که رژيم ازيراهپاين فعاالن کارگری شرکت در

که کارگرانسانی بی حرمتی کامل به مقام جامعه وشمردن کارگران دردارد ضمن بی مقدارنظربا چنين احکامی رژيم در

به برده ای مطيع   کارگران راه داریدزندان همچون دوران برشالق و، با زور تمامی ثروت های جامعه هستندمولد

  .تبديل کند

اکنون  " پيغمبرش بر دست کارگر بوسه زده"موقعيت خود در ابتدا  به دروغ شعار می داد که بيت ثرژيمی که برای ت

همگان آشکارتر را برغيرانسانی خودماهيت واقعی وان فرود می آورد وگرده کارگربرراسرمايه استثماروشالق بربريت 

کار   و نيرویثروت های عمومیلق چپاولگران آزادی مط پا برای آفتابه دزدان و دست وقطع انگشتان حکم . می کند

دانشجوی دانشگاه زنجان، همچون دختر( ،ئه ماليان تجاوزگر به زنان، حکم سنگسار برای زنان و مردان و تبرارزان

ماهيت  همه و همه نشانی از)سال٩سنين زيردر اين تجاوزقانونی کردن سال وشانزدهشرعی به دختران زيرجنسی تجاوز

جامعه تحميل   که بربريت سرمايه را با احکام فرون وسطائی به ی اين رژيم را به نمايش می گذاردانسانغيرکثيف و

  .کند می

بايستی بهر طريق ممکن جلو اين سبعيت و درنده خويی رژيم . عليه کارگران سنندج بايستی لغو شوداحکام صادره بر

  .غير انسانی نباشيمنده شاهد صدور چنين احکام شنيع وآيگرفته شود تا در

ايران ضمن محکوم کردن چنين احکامی، خواهان لغو فوری اين تجاوز آشکار کارگران درحمايت ازاتحاد بين المللی در

  . دکارگران می باشانسانی به حرمت 

 می خواهيم تا ضمن مترقی  آزاده و نيروهایان های و همه انسسطح جهانمه کارگران و نهاد های کارگری درهازما 

هر چه سريعتر و بدون قيد و شرط اين احکام دهند تا قراررا تحت فشاررژيم جمهوری اسالمی  کردن اين احکام،محکوم

  .را لغو کرده و از ادامه آن در آينده جلوگيری بعمل آورند

  هشتو دوهزارستدهم آگو -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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