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!!!مي کنی را تحمل نمی دارهي نظام سرمايیاحکام قرون وسطا  

١٣٨٧ اسفند موس شنبه ی همکاریشورا     

 
  :کارگران و مردم مبارز

و شيوا خيرآبادی " شورای زنان"فعالين به نام های سوسن رازانی عضو از بهمن ماه، دو نفر٣٠وز چهارشنبه ر

، ٨٧ اول ماه مه سال مراسمبه دليل شرکت در" شکل های کارگریت ی هماهنگی برای کمک به ايجاد کميته"عضو 

س دادگستری شهرستان سنندج شالق زده شدند و دو تن ديگر به نام های عبداهللا خانی و سيد غالب حسينی به حبدر

مقابل دادگستری سنندج تجمع کرده و گری به همراه خانواده های شان درفعاالن کاربسياری از. تعزيری محکوم گشتند

  .امبردگان حمايت کردندبا پرتاب ُگل و پخش شيرينی از ن

  :کارگران آگاه
حالی است باشد و اين در منافع کارگران ميو دفاع ازمراسم روز کارگرزن فعال، شرکت در شده به اين دواتهام عنوان

کاهش مداوم سطح دستمزد، قراردادهای موقت . داردشديدترين فشارهای اقتصادی قرارزير  کارگرۀکه امروز طبق

سطح زندگی کارگران . را گرفته استگريبان طبقه ی کارگرجمله مصائبی است که امروز... ی و و بيکارکار، اخراج

ن نظام سرمايه داری، مدافعا. روز به روز تنزل کرده و آن ها به تدريج به تحتانی ترين اقشار جامعه تبديل می شوند

  .ران برداشته و سود حداکثری اين نظام تضمين شودداده تا دست از حمايت از کارگطبقه ی کارگر را تحت فشار قرار

شيوا خيرآبادی و سوسن رازانی امروز به جهت دفاع از منافع کارگران ضربات شالق اين نظام را بر پيکر خود 

جرم شيوا و سوسن تنها دفاع از منافع کارگران نيست، بلکه امروز انگشت اتهام نظام سرمايه داری . تحمل می کنند

 در عين حال به سوی زنانی نشانه رفته است که به زعم آن ها پا را از گليم خود فراتر نهاده، به فعاليت مرد ساالر

هدف از شالق زدن آن ها و بکارگيری چنين شيوه ها ی . پرداخته و در تجمعاتی به نفع کارگران شرکت می کنند

زن بودن نيز هست و اين چيزی جز توهين و وحشيانه ای در عين حال تحقير و اهانت به دو انسان شريف به دليل 

اهانت نسبت به شأن تمام زنان جامعه ی ما به عنوان نيمی از جامعه نيست که هر فعال زنان، امروز، بار اين تحقير و 

  . اهانت را بارها احساس کرده و درد آن را با تمام وجود و با گوشت و پوست خود لمس می کند

می خواهيم نسبت به اين اعمال وحشيانه  ن های آگاه و بيدار جامعهانسان های مبارز و وجدا کارگران آگاه، ۀما از هم

   .و مجازات قرون وسطايی اعتراض کرده  و صدای اعتراض خود را به گوش ديگر آحاد جامعه برسانند

 ٢/١٢/١٣٨٧  -شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری
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