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در باره صدور احکام زندان و شالقبيانيه    

  سنندجعليه شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مهبر

  ١٣٨٧مرداد هم دنوزشنبه                                                                                  نراي آزاد کارگران اهياتحاد 
  

کنندگان در مراسم  از شرکت  جزايی سنندج برای چهار نفر١٠١ه روز پانزده مرداد دادگاه شعب  

سوسن  اس اين احکام  بر اسصادر کرد زندان و شالق   در اين شهر حکم ٨٦ماه مه سال   اول

 روز ٩١ ضربه شالق، عبداهللا خانی به ١۵ ماه زندان و ٤به هر کدام خير آبادی   شيوارازانی و

. ضربه شالق محکوم شده اند۵٠ ماه زندان و ٦سيد غالب حسينی به وشالق   ضربه٤٠زندان و   

شد که با اعتراضات  صادر٨٦مراسم اول ماه مه سال کارگران شرکت کننده دراز نفر١١عليه بار اول اين گونه احکام بر

سازمانهای کارگری در دنيا و فشار افکار عمومی آزاديخواه به عقب گسترده اتحاديه آزاد کارگران ايران و عکس العمل 

.رانده شد و نهايتا اين احکام در سفر آيت اهللا شاهرودی به سنندج در سال گذشته ملغی گرديد  

عليه شرکت  برگونه احکام اين امسال نيز مبادرت به صدور ،سنندجيگر قوه قضائيه جمهوری اسالمی دردبا اين حال بار

طريق کردن کارگران به تمکين از  وادارو عريان بردگی  احيای سيستم  نشان داد  و اول ماه مه کرد مراسم  کنندگان در

.ل حاکميت سرمايه داری ايران در قرن و بيست و يک استاعمااز جزئی جدايی ناپذير، حکم تازيانه بر عليه آناناجرای  

 
 کارگران و مردم آزاديخواه

 
 حرمت مبارزهبر تازيانه  کردن  وارد  ول ماه مه،ا مراسم  عليه شرکت کنندگان دربرشالق  حکم  سياست صدور تداوم 

 و حرمت انسانی کل بشريت در با ريخته شدن خونشان بر کف خيابانها، پرچمدار دفاع از شان است که ميليونها کارگری

.برابر توحش نظام سرمايه داری بوده اند  

 هستی تمامو فالکت بر کارگران توام با صدور و اجرای حکم تازيانه بر عليه آنان، لگد مال کردن تحميل گرسنگی و فقر

ن به جايی رسيده که حتی وارد کردنظام برده داری عبور کرده و امروزه  بشريتی که قرنها است از،انسانی بشريت است

.برخی کشورها جرم تلقی ميکندعليه حيوانات را درتازيانه بر  

و تثبيت اجرای آن بر سنندج تالش دارد با تداوم صدور اين حکم قرون وسطايی شهردرجمهوری اسالمی اما قوه قضائيه 

 تبديل کند تا قادر شود با شکستن بيش از بقه کارگرطعليه کارگران، آنرا به قانون و به بخشی از شرايط زيست و زندگی 

.نمايدآنان را به بردگانی بی چون و چرا تبديل  ،انپيش حرمت انسانی کارگر  

ت کنندگان در مراسم اول ماه مه، اتحاديه آزاد کارگران ايران با محکوم کردن صدور مجدد اين حکم شنيع بر عليه شرک

در ايران و سراسر و تمامی انسانهای آزاديخواه نهادهای کارگری و حقوق بشری ا وسازمانهاعضای خود، کارگران واز

 در مقابل اجرای اين حکم ايستادگی کنند و اجازه ندهند حرمت اول ماه مه و شان يکپارچهدنيا ميخواهد تا با اعتراضی  
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احکام و مناسبات قرون  صر برای  الغا فراتر از آن تمامی دستاوردهای بشريت معاانسانی  طبقه کارگر لگد مال شده و 

. وسطايی زير پای سرمايه داری ايران منکوب شود  

 
 زنده باد اول ماه مه
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