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 شجاعت شما و رذالت آنها

  ی جنبش کارگرنيبه مناسبت شالق زدن دوتن از فعال
یفرهاد شعبان    ١٣٨٧ اسفند موجمعه د  

  
 از تن دو شمای ها شانه و تپش بر هيسرما آدمکشان انهيتاز ضربات آمدن فرود خبر ماه بهمن ام٣٠ روزچهارشنبه

 شما با اما شناسمی م نه و دهيد را شما نه. کردم مشاهده و مطالعه را رانيای کارگر جنبش در فعال و شجاع زنان

 همرزمانتان همه و" یرازان سوسن" و" یرآباديخ وايش "شما با ،یکارگر جنبش در فعال و شکن خط و جسور زنان

  . کنمی می همبستگ احساس مانهيصم و" قايعم

ی الملل نيبی همبستگ روز ( مه ماه اول مراسم دری احتمال شرکت بخاطر تنها شما خوردن شالق از شيپ ساعت ٢٤

 کارگر مردان و زنان از تن دهها حضور با شرکتی غذاخور سالن در مای کارگر هياتحاد انهيسال جلسه ) کارگران

 کارفرما حضور و دخالت بدون و آزادانه که نشست نيا در. شد برگزار بود، ريچشمگ آن در کارگر زنان حضور که

ی داهايکاند خود، ندگانينما و هياتحاد گذشته کسال يتيفعالی بررس ضمن کارگران شد، برگزار دولت و تيريمد و

 ساعت ٤٨ هيسرما بزدل مزدوران توسط شما خوردن شالق اگر. کردند انتخاب را گريد کسالی يبرا خودی ندگينما

ی م صادر هيسرمای ددمنش و تيجنا نيا هيعل آراء اتفاق بهی ائ قطعنامه ديترد بدون بود، گرفته صورت نيا زا شيپ

 اما. ميکردی م رسوا و محکوم زيست کارگر حرکت نيا به زدن دست بخاطر هم نباريا رای اسالمی جمهور و ميکرد

ی قطعی رهائ تا و گريکد يبازوان در بازو و هم بدوش دوش ما همه که استی ائ مبارزه سرآغاز نيا نشده، ريد هنوز

  . ميبده ادامه آنرا ديبا هيسرما اسارت ديق از کارگر طبقه

  !دوستان
 ميزنی م سر آن به کهی کارگر مجامع هر اعالناتی تابلو در را شما بتيهئ پر و بايز ريتصاو که ميشوی م معتهد ما

 هر در را هيسرما مدافع سنگدالنی ددمنش مقابل در جسارتتان و یستادگيا شما، مستند وی حماس داستان و ميکن نصب

 عتيشر نيقوان بودن زيست زن از کارگران ازی تجمع و نشست هر در تاکنون. ميکن فيتعری کارگر مجمع و محفل

 نه زنان هيعل ميرژ نيای گريوحش دنيشن بای اديز خواهيآزاد و کارگر زنان. ميا گفته رانيا در زنان مقدرات بر حاکم

 بلکه ن،يا تنها نه ببعد نيا از. شوند فعال زيست زن شهياند نيای افشا در که اند بسته مانيپ بلکه اند، کرده نفرت تنها

 کارگر مردان و زنانی برا و زد ميخواه نهيس بری افتخار مدال بعنوان رای کارگر جنبش در فعال زنان شما شجاعت

 ،یکارگری آموزشی ها دوره در د،يتول خطوط و باندی رو کار، محل حتاسترای اطاقها در. کرد ميخواه بازگو

 ورد را شما نام د،يريبگ شکل کارگران ازی تجمع که جا هر و نگيمت و تظاهرات دارها،يد ، نارهايسم کنفرانسها،

 ديازپردی م کارگران برحق مطالبات و خواستها تحققی برا کهی هائ نهيهز و مبارزات از و کرد ميخواه زبان

  . گفت ميخواه
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ی براست اما د،يبود تنها هيسرما مدافع تيانسان ازی ته و بسته گوش و چشم مزدوران بدست خوردن شالق نيح در شما

 بحرکت خروشان ليس همانند که استی کاف و ديدار خود با را رومندين و ميعظی ائ طبقه. ديستين تنها واقع عالم در که

  .کرد خواهد داريب قيعم خواب از را رفته کوما به و خفته خرس که است که آنوقت د،يآ در

ی ها شانه بر هيسرما انهيتاز ضربات آمدن فرود باشند، که ايدنی کجا هر در تانيهای ائ طبقه هم که دينکن ديترد

 دتسعای هما  شمای ها شانه بر انهيتاز امروز ضربات. ديبخش نخواهندی دار هيسرما رحميب مدافعان به را ستبرتان

  .بود خواهد کارگر طبقه کلی ها شانه بر

    همرزمان
 آن همه جسارت و شجاعت بر و ميکنی می همبستگ ابراز قلب ميصم از نشناخته و دهيند همرزمان شما با گريد کباري

 اميالت تانيزخما بر زدن بوسه وی نيريش و گل ختنير با را هيسرما انهيتاز زخم اثرات کهی کارگری مردان و زنان

   .  ديدار خود کنار در را رزمنده کارگر ونهايليم و ما. ماند دينخواه تنها د،يستين تنها شما. ميفرستی م درود دند،يخشب
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