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! خورندی اول ماه مه شالق مني ترور کارگر آزادند و فعالنيعامل  

ی المللنياتحاد ب    ١٣٨٧ اسفند موجمعه د  

  
اجرای اطالعيه اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران در رابطه با  

!عاملين ترور کارگر آزادند و فعالين اول ماه مه شالق می خورند :حکم شالق شيوا خير آبادی و سوسن رازانی  
 

يوا     ٢٠٠٩ فوريه ١٨به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری روز چهارشنبه         حکم شالق ش

ه اجرا شد       ر صدور حکم شالق در        . خيرآبادی و سوسن رازانی به جرم شرکت در مراسم اول ماه م يش خب اه پ د م چن

ان                 ارگری در سراسر جه شکلهای ک مورد خانم ها خيرآبادی و رازانی که از جمله توسط اتحاد بين المللی به فعالين و ت

ستی مگر می شود فعال کارگری قرن بيست و يک را با حکم بشدت غير               برا! مخابره شد با بهت و ناباوری روبرو شد       

شاند ه ک ه محاکم رون وسطايی ب سانی ق د. ان رو ش انی و وسيعی روب راض جه ا اعت م ب ن حک وری . صدور اي ا جمه ام

  .اسالمی نشان داد که اگر بر سر هر موضوعی کوتاه بيايد در دشمنی با کارگر لحظه ای مدارا نخواهد کرد

ی       " ابهت " اسالمی نشان داد که در دفاع از کيان و حفظ      جمهوری ارگران در چالش تقدس آن تعلل سرمايه و ارعاب ک

رد           انم       . در استفاده از ارتجايی ترن و وحشيانه ترين ابزارها نيز نخواهد ک ارگری خ الين ک رين فع حتک حرمت عزيزت

  !ع از کرامت انسانی خويش می پردازدها خيرآبادی و رازانی هزينه ای است که طبقه کارگر در حفظ و دفا

رين                      دايی ت اع از ابت هدف جمهوری اسالمی اين است که با استفاده از اين ابزارهای مافوق ارتجاعی کارگران را در دف

ادی و سوسن رازانی                   . حقوق انسانی خويش مرعوب کند     يوا خيرآب نندج از ش ارگری س استقبال گرم و پرشور فعالين ک

  .الق نشان داد که جمهوری اسالمی  تا چه اندازه در پيشبرد سياست ارعاب موفق بوده استپس از اجرای حکم ش

افی نيست                    شبرد اهداف خويش ک ه          ! اما فقط به شکست کشاندن جمهوری اسالمی در پي ارگری هفت تپ ال ک امروز فع

شکل  حق   ، اعتراض به سلب ابتدايی ترين حقوق کارکنان اين شرکتبخاطر اد ت ت اخت  عدم پرد و  ايج ه  ،مزددس  محاکم

رد               . می شود  ی درس بگي ه        ! در همين روز فعالين اول ماه مه شالق ميخورند تا کارگر ايران ارگری محاکم الين ک ا فع ام

وهين و بی                           فعالين هفت تپه را محاکمه اعتراض به حق نفس کشيدن و هر ضربه شالق بر تن خيرآبادی و رازانی را ت

ام تالش خود      ! و اين بی حرمتی را بی پاسخ نخواهند گذاشت حرمتی به کل طبقه کارگر تلقی کرده         ی تم ين الملل اتحاد ب

  !را بکار خواهد بست تا در پاسخ به اين گستاخی بی سهيم نماند

داری                    ارزه و پاي ه سهم خود از مب ارگری ب الين ک ه فع شانه شالق علي شدت ددمن ما ضمن محکوم کردن اجرای حکم ب

  !نيمخيرآبادی و رازانی قدردانی ميک

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

٢٠٠٩ فوريه ١٨  

 


