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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 با نيروی متشکل کارگران

اسالمیرژيم شالق و سرنيزه جمهوری    

!رفتنی است   
ماه هشتاد و ششدوازدهم اسفند                                                                                                  مشترک

 
  

 حکم  در اين شهر٢٠٠٧هرات اول ماه مه  نفز از کارگران شرکت کننده در تظا١١ برای بيدادگاه تجديد نظر سنندج

طلب به نام های صديق   نفر از کارگران حق۵ وحشيانه تا کنون در باره کرد و اين عمل شالق و جريمه نقدی صادر

 تشديد رژيم  می خواهد با. جرا شده است اعباس اندرياری  صديق صبحانیفارس گويليان، حبيب اهللا کلکانی،امجدی، 

  بحران رفع در،  از سرنگونی حتمی اش است درونی خود رعب و وحشت که بازتاب اضطرابايجاد سرکوب و

  . ستم کشيده ايران ادامه دهد  زحمتکش و کارگران و مردمخواستهای واقعی و روزمرهمقابله با  بهاجتماعی

در طی اين مد ت  همواره . می گذرددهه از حاکميت سراپا ارتجاعی و ضد کارگر رژيم جمهوری اسالمی ايران سه  

اول ماه مه وبرگزاری مراسم روز جهانی کارگر يکی از کشمکش های اصلی طبقه کارگر ايران با حاکمين مدافع 

 وسائل توليد  برای جلو ی حامی کارفرمايان و غاصبينرژيم اسالم. م سرمايه داری و سرمايه داران بوده استسيست

. انواع حليه ها و وسائل سرکوب را به کار گرفته استسم  روز کارگر مراختن و برگزاری آزادگيری از برسميت شنا

 بعنوان  کهی زندانی، شکنجه و اعدام کرد مراسمکارگران و رهيران آنها را بخاطر برگزاری و سخنرانی در چنين

 تهران رم شرکت در تطاهرات اول ماه مه يه ج۶٠نمونه می توان به شکنجه و قتل  جهانگير قعله مياندوآبی در سال 

 . اشاره کرد١٣۶٨راغ ويسی در  در آنجا جمال چو زندانی و شکنجه کارگران سنندج و اعدام سخنران اول ماه مه

 را از مبارزه کارگران د نمی خواهاجرای حکم شالق با  ونزديک شدن اول ماه مه   با شرايطی ديگر و درامروز

 .دن ساير حقوق شان باز دار دفاع ازاول ماه مه و  مستقلمراسمرگزاری برای ب

، ر کارگران خاتون آباد، سنکسار و زجرکش کردن زنان، کشتادسته جمعی دهه شصت در زندانها  اعدام های گرا

 زجر ی کودکانه دو ساله شان، ری و شکنجه حتبمنازل کارگران شرکت واحد و دستگي يورش بريدن زبان اسانلو ،

 توانستهدادن محمود صالحی در زندان، ربودن، زندانی و شکنجه دانشجويان چپ، سوسياليست و برابريخواه تا کنون 

شالق هم نخواهد  .توانستن احکامی نيز خواهد دارد، اجرای چني را از مبارزه باز  زحمتکشکارگران و مردم

  .رسنگی را بگيردتوانست جلو گ

وقرون  خارج کشور، صدور و اجرای چنين احکام وحشيانه  نهادهای همبستگی متشکل درما فعالين کارگری 

مام توان  با ت محکوم ميکنيم ، و دولت ارتجاعی اسالمی اش است ماهيت ضد انسانی سرمايهسطائی را  که ناشی ازو

  و از تمام سازمانها، احزاب چپ و کارگران از هيچ کوششی دريغ نميکنيم مبارزات دفاع از و دربرای لغو آن

  .تاريک اقدام هماهنگ و عاجل هستيمفدراسيون و اتحاديه  های کارگری خواس، نهادهای انسان دوست، سوسياليست 
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 از اين دست هستيم ، آن را توهين به کارگران ميدانيم و در  ایانه وحشينها خواهان لغو شالق زدن و اعمالما نه ت

  . رژيم رسوا را رسواتر خواهيم کرد سطح بين المللی 

شکی نيست با هر درجه از پيشروی کارگران در ايجاد تشکلهای خويش رفتن رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی 

  .ردکم يهی نخوا همبستگی با اين امرکوتاهقطعی تر ميشود و ما نيزدر جلب

  

  ! سنندج بر عليه کارگران فورا بايد لغو شود احکام بيدادگاه

  مستحکم باد تشکل و همبستگی کارگری

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  ٢٠٠٨مارس 

   ١٣٨۶اسفند 
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