
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
جسنند  حکم شالق کارگران دریاجرا  

١٣٨٧بهمن سی شنبه چهار    برای کمکی هماهنگۀتيکم 
 

سرانجام نظام سرمايه داری ايران حکم ضد انسانی شالق را عليه کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی 

  .کارگر در شهر سنندج به اجرا در آورد

  بر پيکر خود تحملامروز شيوا خيرآبادی و سوسن رازانی در دادگستری سنندج درد ضربات تازيانه سرمايه را

  .کردند تا همچنان فرياد رسای کارگران آگاه و مبارز در دفاع از حقوق و مطالبات طبقه کارگر ايران باشند

نظام سرمايه داری حکم شالق شيوا و سوسن به اجرا 

درآورد و عبداله خانی و سيد غالب حسينی ديگر 

دستگير شدگان اول ماه مه امسال سنندج نيز به زندان 

زيری محکوم شدند تا روند استثمار و سرکوب تع

طبقه کارگر تداوم داشته باشد و به سرمايه داران نويد 

  .خاموش کردن اعتراضات کارگران را بدهد

، کارگران آگاه و دوستداران طبقه فعالين کارگری

اجرای حکم شالق سوسن و شيوا کارگر پس از

عضو کميته هماهنگی وفعال  استقبال آنان رفتند و مجيد حميدی مقابل دادگستری  با پرتاب گل و شيرينی بهدر

ماه پيش ترور شدم و هنوز عامالن را دستگير نکرده اند ١۵ با سخنان کوتاهی در جمع مردم يادآور شد کهکارگری 

  .اما کارگرانی را که در روز جشن خود شرکت می کنند به شالق و زندان محکوم می کنند

تصادی کارگران ايران زندگی پرمشقت و طاقت فرسايی را برای آنان به ارمغان آورده وضعيت مصيبت بار اق

اخراج سازی ها ، نبود امنيت شغلی ، دستمزدهای بسيار نازل و دهها عارضه سيستم سرمايه داری کارگران را .است

  .باز نمی داردبه اعتراض می کشاند و سرکوب ، زندان و شالق کارگران را از پيگيری مطالبات برحقشان 

ما اعضای کميته هماهنگی ضمن محکوم کردن اجرای حکم بی شرمانه شالق عليه کارگران ازتمامی کارگران و 

 .ندنی خواهيم به هر شيوه ممکن به روند سرکوب و زندان اعتراض کدلسوزان طبقه کارگر م

     
  

  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت
  com.gmail@hamahangi.komite        ٣٠/١١/١٣٨٧       com.ehamahangikomittey.www  


