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مي احکام دست بکار شوني ای اجراهيعل  

 
  ١٣٨٧مرداد هم دنوزشنبه                                                                                                  یفرهاد شعبان 

  
، غالب اين شهر تن از بازداشت شدگان اول ماه مه امسال ۴برای  دادگاه جزائی شهر سنندج ١٠١شعبه حکم  باالخره

  . شدعلنی   صادر و خبر آنن رازانی و شيوا خيرآبادیحسينی و عبداهللا خانی، سوس

اين تعرض يکی از ابزارهای سرکوب .  نيستادفرا رژيم اسالمی عليه اين ضائیاقدام دستگاه ق اين احکام، صدور

 آن بسيار کم اهميت تر از  بار حقوقی، که و کردستان است ايران در حال رشد عليه جنبش کارگرِی داری ايرانسرمايه

  .مقاصد سياسی است که رژيم در پی آن است

 به کانون ره جنبش کارگری کردستان، تبديل اين جنبشاين دو يکی از ويژگی های اصلی بر همگان آشکار است که

  .  استی کارگرهمبستگی بين المللی روز ،احياء و دفاع از سنتهای کارگری از جمله بزرگداشت اول ماه مه

ه نه تنها گامی تعيين کنندسقز در شهر فعالين و رهبران جنبش کارگری کردستان با اقدام به برگزاری مراسم اول ماه مه 

 به خيابان، از خيابان به شهر، از شهر به گیخانواداز محافل را گراميداشت اين سنت بلکه  در احيای اين سنت برداشتند

تن از بطوريکه امروز نام محمود صالحی و دهها . عدی بين المللی بخشيدندپايتخت و با تداوم مبارزه خود به آن ُب

  .  مختلف اتحاديه ها و تشکلهای کارگری جهان مطرح و آشناستدر سطوح جنبش کارگری ايران رهبران و فعالين

 بلکه موجوديت ، است که نه تنها ثباتیکابوسآغازسالهای اخير درگسترش مبارزات کارگراناين نقطه عطف، عالوه بر

وان پيش ل بازگشت به گذشته را ندارد و تاکارگر آگاه ايرانی خيا. رژيم اسالمی حاکم بر ايران را به چالش طلبيده است

 طبقه کارگر ايران و بويژه فعالين جنبش کارگری در کردستان در سخت ترين .رويهای تا به امروز را نيز پرداخته است

می رسد که چنين بعيد به نظر  وندجامعه نرفتبرحاکم فضای پليسی  بار  زير۶٠اختناق پليسی دهه و ترورشرايط

اين طبقه آگاه و پا به ميدان گذاشته البته که . از پيشرويهای تاکنونی وادارد به عقب نشينی را  جنبشاين فعالين محاکماتی 

   .تنها و بی پشتيبان نيست

 جامعه به  و با هدف ايجاد جو رعب و وحشت برصدور اين احکام سناريوئی مضحک عليه جنبش کارگری کردستان

 جمهوری اسالمی به خيال خود با راه اندازی چنين محاکماتی می تواند در اراده .غليان آمده ايران و کردستان است

  . مصمم فعالين اين جنبش خللی وارد آورد

کوس رسوائی هر چه دوش به دوش همرزمانمان در داخل وظيفه ما فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور است که 

 ی و تشکلهای کارگری کشورهای غربیبه افکار عموم" دابايد مج. بيشتر جمهوری اسالمی را به صدا در آوريم

  . مراجعه و بخواهيم که اين رسوائی دستگاه قضائی رژيم اسالمی را محکوم کنند

. تعرض به سنتهای کارگری ماست. اين تعرض به جنبش ماست. ن اجرائی اين احکام جلوگيری کنيمبکوشيم که از اي

  ٢٠٠٨ -٠٨ -٠٩  یفرهاد شعبان  . و آنرا پس زدد متحد و مصمم ايستاداين تعرض بايجلوی . تعرض به طبقه ماست

   


