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  ی کارگرني و شالق بر گرده فعالهيسرما

  
  یهماهنگ تهيکم  ١٣٨٧اول اسفند شنبه پنج  

  
دولت سرمايه داری ايران دو تن از فعالين کارگری زن به اسامی سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی را به جرم شرکت 

روز اول ماه مه روز جهانی کارگران دنيا، روز . در مراسم اول ماه مه سال قبل در شهر سنندج به شالق بسته است

شالق دولت سرمايه بر اندام اين دو .  توده های کارگر عليه نظام بردگی مزدی استاتحاد و همبستگی و همصدائی

کارگر شالق بر بند بند بدن چند ميليارد انسان کارگری است که در روز اول ماه مه در سرتاسر جهان به خيابان ها 

شالق . می آفاق پرطنين سازندسرازير می شوند تا فرياد خشم و قهر و نفرت خويش را عليه نظام سرمايه داری در تما

نماد زشت توحش، تجسم تماميت بربرمنشی و گواه انفصال قطعی و ابدی دولت شالق به دست، طبقه شالق زن و 

تازيانه های دولت سرمايه بر گرده دو . نظام متکی به شالق از هر نوع خلق و خوی و سرشت و خصلت انسانی است

ه سرمايه داران و دولت آن ها لحظه به لحظه عليه همه آحاد کارگران روا می فعال کارگری در مقابل دنيای جنايتی ک

با اين وجود ميزان نفرت انگيزی و شناعت و اشمئزار اين . دارند قطره بسيار ريزی از عظيم ترين اقيانوس ها است

ور قطع اين جنايت پر توده های کارگر ايران به ط. شرارت با هيچ زبان و قلم و قدرت بيانی قابل توصيف نمی باشد

 مبارزات خود عليه سرمايه، با تالش  آنان با تشديد روزمره. از وهن و چندش و بشرستيزی را محکوم می سازند

برای سازمانيابی متحدتر عليه نظام بردگی مزدی، با تشکيل شوراهای ضد سرمايه داری خويش برای پيکار هر چه 

ما نيز به سهم خود، با تمامی . ه داری به اين جنايت پاسخ خواهند گفتسراسری تر و افق دار عليه موجوديت سرماي

 .قاطعيت اين جنايت را محکوم می کنيم
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