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 زندان و شالق از مبارزات بر حق

دکاهي نمهي نظم سرماهيطبقه کارگر بر عل  
  ١٣٨٧مرداد  دوشنبه بيست يکم                                                                                       ی پرتونورروانيس

                                                               
اعتراضات بی وقفه بود ،در وضع موجود  امسال برای کارگران بيش از هر سال ديگری سال تشديد فقر و فالکت و سال

دی قرار بيش از سالهای گذشته در معرض شديدترين فشارهای اقتصا زندگی کارگران با وجود تورم و گرانی بی سابقه،

 در همين اوايل سال بر زندگی مشقت بار کارگران سايه انداخته است که عدم پرداخت بموقع چنين وضعيتی گرفته است،

  . استدستمزد کارگران در امسال بيش از هر سال ديگری به موضوع اعتراضات کارگری تبديل شده

کارفرمايان و صاحبان مايه ازپاسداران دولتی سرتحميل وضعيت به غايت ضد انسانی فوق به کارگران و دفاع عريان تر

تعرض به کارگران رمايه را درچنان دست صاحبان س تجمعات کارگری، طريق گسيل نيروهای سرکوب بهاز ،کار

  . اندآنان پايه ی تحميل شرايط به غايت برده واری را برای استخدام کارگران پی ريزی کردهکرده که برخی ازباز

شرايط برده وار فوق بر آنان خالصه نميشود  ديگر کل واقعيت زندگی کارگران در شرايط موجود در تحميلاما از سوی 

حدود کردن دامنه زبونانه صاحبان سرمايه و رژيم اسالمی برای م چرا که کارگران ايران امسال عليرغم تالش

  سه دهه است که از سوی رژيم ضدجسارت بيشتری به مصاف وضعيتی رفته اند که بيش از با ،اعتراضات کارگری

  .کارگری اسالمی بر آنان تحميل شده است 

نساجی  الستيک البرز، نيشکر هفت تپه، گواه واقعيت برای اين ادعا ها اعتصابات پی در پی کارگران کشت و صنعت

 و برگزاری هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های مستقل کارگری نازنخ و فرنخ قزوين و ايجاد کميته ،کردستان

 مصممانه آنها برای رسيدن به خواست وسطح سراسری و تجمعات بی وقفه وماه مه در مراسم های مستقل اول

 بوده که از اين ببعد ٨٧سال  مطالباتشان تنها نمونه هايی بارزی از تعميق و گسترش کم سابقه اعتراضات کارگری در

  .دهيچ نيرويی را يارای سرکوب و توقف آن نخواهد بو

پا به ميدان گذاشتن ديگر جنبش های  و رشد و مبارزات و اعتصابات کارگریطول چند سال اخير اگر چه در اثردر

با اين همه وجود  ،ق و سرکوب رژيم اسالمی ترک خوردهاختنا اجتماعی از جمله جنبش چپ دانشجويی و زنان ديوار

 فعالين کارگری و ديگرجنبش های اجتماعی کماکان يکی تعقيب و بازداشت و زندانی کردن سرکوب و خفقان سياسی و

مقابله صدور حکم زندان و  ارکان حاکميت رژيم اسالمی برای مقابله با اين مبارزات بوده است که نمونه بارز اين از

ر  دادگاه جزايی سنندج د١٠١سنندج ميباشد که شعبه  شالق برای چند تن از دستگير شدگان مراسم اول ماه مه امسال

 دستگير شده بودند و با قرار وثيقه آزاد گرديده" اخالل در نظم عمومی"که به جرم   برای اين فعالين١۵/۵/١٣٨٧ تاريخ 

  .بودند احکام ضربات شالق و زندان صادر کرده است

ج که حاشيه برگزاری مراسم اول ماه مه سنند سيد غالب حسينی، عبداهللا خانی، شيوا خير آبادی و سوسن رازانی که در

مردم آزاديخواه و زحمتکش شهر سنندج، به فراخوان کميته برگزار کننده  جمع زيادی بالغ بر يکصد نفر از کارگران و



 

 2

منتقل و روز  داشت روز جهانی کارگر گرد هم آمده بودند، دستگير و به اداره اطالعات مه، در گرامی مراسم اول ماه

 برای بار دوم ٨٧ تير ماه ٢٣فعالين کارگری در تاريخ  آزاد شدند و بالخره اينبعد پس از دادگاهی، همه آنها با قيد وثيقه 

  . احکام زير را برای اين فعالين صادر کرد١۵/۵/١٣٨٧دادگاه سنندج در تاريخ  ١٠١دادگاهی شدند و نتيجتا شعبه 

شالق، شيوا خير  ضربه ٤٠حبس و   روز٩١ ضربه شالق، عبداهللا خانی به ۵٠ ماه حبس و ٦سيد غالب حسينی به 

گفتنی است  .اند  ضربه شالق محکوم شده٧٠ ماه حبس و ٩ سوسن رازانی به ضربه شالق و١۵ ماه حبس و ٤آبادی به 

. باشد از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاههای تجديد نظر استان می  روز٢٠که رای صادره حضوری و ظرف 

در مقابل   سنندج نيز، سيد خالد حسينی را به جرم شرکت در تجمع١٠٢چهار نفر، دادرس جزايی شعبه  عالوه بر اين

و سی ضربه شالق تعزيری  زندان مرکزی سنندج برای آزادی محمود صالحی به سه ماه و يک روز حبس تعزيری

  . استمحکوم کرده و آن را به مدت دو سال به حالت تعليق در آورده

رژيم که در طول حاکميت سياه و ننگين خود از  ت و سپاه پاسداران ايندستگاه سرکوبگر اسالمی و جنايتکاران اطالعا

سنندج هراسان و خشمگين بوده اند و از کينه ای که از فعالين کارگری و فعالين  برخورد و مبارزات مردم انقالبی شهر

ول سابقه حاکميت اين ط سوسياليست اين شهر در هراس بوده اند ميخواهند با اتخاذ چنين تاکتيک کهنه ای که در چپ و

بلکه بتوانند از اين طريق جلوی اعتراضات راديکال و  رژيم هار و درنده چيز تازه ای نبوده و نيست استفاده کنند تا

رژيم اسالمی با چنين کارهايی و صدور حکم های اين چنينی ميخواهند ضعف و ناتوانی  کارگری اين فعالين را بگيرند،

آنها ميخواهند با  ،کنند ق مبارزاتی مردم سنندج و اتحاد و همبستگی طبقاتی شان جبرانرا در برابر شور و شو خود

کارخانه های پرريس،شاهو و نساجی کردستان و  صدور حکم زندان و شالق برای اين فعالين، کارگران سوسياليست

ا با همچنين حکم هايی ترسانده راديکال و بر حق خود دور نگه داشته و آنها ر فعالين چپ و سوسياليست را از مبارزات

تصور می کنند با  چشم از آنها بگيرند که شايد اهرمی باشد برای عقب نگه داشتن مبارزات کارگران سنندج و و زهره

کردن فضای ترس و وحشت در سطح شهر هستند  همچنين تاکتيک هايی قادر به تغيير فضای موجود به نفع خود و حاکم

اعدام و نه هيچ دستگاه و ماشين سرکوبی ديگر نميتواند کارگران کردستان  زندان نه شالق و نهاما عليرغم ميل آنها نه 

رژيم فکر  برای برقراری جامعه ای آزاد و برابر دور نگه دارد طبقه کارگر کردستان از آن چيزی که را از مبارزه

عقب بکشند و دست از مبارزات کارگری  خودميکند آگاه تر و راديکال تر است که با چنين حکم هايی از مبارزه بر حق 

  .خود بر عليه نظم سرمايه بر دارند

نبايد اجازه بدهند که جنايتکاران رژيم اسالمی  از سوی ديگر در مقابل اين تاکتيک ضد انسانی رژيم مردم رزمنده سنندج

ج چهار تن از هم زنجيرهای در مقابل شما مردم هميشه غيور و مبارز سنند در روز روشن با کمال پررويی و حقارت

  . بکشانندمناسبت شرکت در انسانی ترين روز خود به زير شالق و شکنجه جنايتکاران ضد انسانی خود شما را به

 روز در زير گلوله و ٢٤شهر سنندج را  اين جانيان ضد انسانی همان جنايتکارانی هستند که به فرمان خمينی جالد

که جان هر انسانی را در کردستان در مقابل کليد بهشت که ارمغان  يتکارانی هستندراکت باران قرار دادند همان جنا

زندانهای سياه  ميگرفتند همان جنايتکارانی هستند که دهها و صد ها انسان کمونيست و شرافتمند را در خدايان زمين بود

 جانيانی هستند که قصد ترور ميکردند همان رين شکنجه و اذيت و آزاد و در نهايت اعدام تو مخوف خود مورد سخت

رين شکنجه و آزاد  تکه رهبر مبارز کارگری محمود صالحی را زير سخت مجيد حميدی را داشتند همان جالدانی هستند
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زنان و  هستند که منصور اسانلو و ابراهيم مددی و افشين شمس و دهها فعال کارگری، دانشجويی، قرار دادند همان هايی

  .برای آنها صادر کرده اند اهچالهای خود نگاه داشته و احکام شالق، زندان و اعداممخالفين سياسی را در سي

پايان دادن به تمامی ظلم و نابرابری های  ما همگی انسانهای مبارز دوش به دوش ديگر هم طبقه ای های خود که برای

د پيگيرانه و متحدانه همگام با مردم هار و درنده داريم مبارزه ميکنيم باي نظم سرمايه و برای از بين بردن اين رژيم

و تمامی سازمانهای  کردستان بر عليه حکم زندان و شالق و لغو آن بايد متحدانه در سطح جهانی اعتراض کرده ايران و

بايد از اين حرکت پشتيبانی کرده و صدای اين چهار  انسان دوست و کارگری که منافعی جدا از منافع طبقه کارگر ندارند

بايد و سطح بين المللی برسانيموش تمامی نهاد های انسان دوست درايران را به گسراسرسنندج و دررگری درفعال کا

  .همبستگی طبقاتی مان استپيروزی ما کمونيستها اتحاد و حرکت و اعتراضی دريغ نکنيم رمزهرلغو اين احکام از برای

  

 
 
 

ی پرتونورروانيس  

٢١/۵/١٣٨٧  


