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جسنند  دریبه مناسبت حکم شالق دو فعال کارگر  

   ١٣٨٧ اسفند ١٣شنبه سه                                                                                                          نژيب  
 
  

. کارگری نام خود را درتاريخ جنبش کارگری ايران به ثبت رساندند شيوا خيرابادی و سوسن رازانی بعنوان دو فعال

 که به جرم شرکت در جشن اول ماه مه روزجهانی کارگر، محکوم مجازات شدند، اجرای حکم اين دو فعال کارگری

ما می آموزد که من به   در شهر سنندج، درسهای بزرگی را به٣٠/١١/٨٧شالق آنها در جلو ديد جهانيان در تاريخ 

 .کنم چند نکته اشاره می

چه روزی افتاده اند که با اين کارشان، ننگ ابدی را برای خود خريده  داران وحاميان آنها به  بايد بدانيم که سرمايه-١

گونه رفتارها  غافل از اينکه اين.  روند رو به رشد اعتراضات و مبارزات کارگری را بگيرندخود جلو اند تا به زعم

 . کردهيچ گونه خللی در اراده کارگران و فعالين کارگری ايجاد نخواهد

ای به دست آمده و اين  در نتيجه اعتراضات و مبارزات بی وقفه  ما بايد بدانيم که آگاهی طبقاتی فعالين کارگری-٢

برای  در نظام سرمايه داری ايران، سهم انسانهای مبارز و آزاديخواه و همه کسانی که قلبشان قطعا. يه افتخار استما

نبايد باشد اگر کسانی که دراين  يک زندگی انسانی به دور از تبعيض، فساد، فقر و نابرابری می تپد، چيزی جز اين

داران و حاميانشان قرار نگيرند بايد شک کرد، چون به  رمايهس راه تالش ميکنند و مورد ضرب و شتم و بی احترامی

کارگری آن است که مورد توهين و تحقير و ضرب و شتم اين سرمايه داران زالو صفت  نظر من افتخار يک فعال

می شود و قطعا  داران است که دراثر رشد آگاهی طبقاتی جنبش کارگری فشرده گيرد، چرا که گلوی سرمايه قرار

 . کنندداران و حاميانشان حق دارند از موجوديت ننگين خود دفاع سرمايه

فعالين کارگری بايد بدانند تا زمانی که در راه برابری و   شيوا خير ابادی و سوسن رازانی و همه کارگران و-٣

بدانند   نيز بايدانتظار چنين مجازاتهايی را داشته باشند و سرمايه داران وحاميان مسلح آنها آزادی کوشش می کنند بايد

کارگران را از راهی که در پيش گرفته  و يا الاقل تاکنون فهميده باشند که ارعاب و سرکوب و شالق نمی تواند اين

 .اند، باز دارد

شيوا خيرابادی اولين کسانی نيستند که مورد ضرب و شتم قرار  تاريخ جنبش کارگری ايران سوسن رازانی و در-٤

 .کسان نيز نخواهند بود ينمی گيرند و مسلما آخر

 نبيژ
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