
  به تازيانه بستن کارگران،
 !گری ديکتاتوری حاکموحشي  ديگر از ایجلوه

  
در روزهای اخير رژیم ضد کارگری  جمهوری اسالمی در یک اقدام به 

ه بانه یکی از کارگران مبارز سنندج غایت ضد انسانی و سرکوبگر
شرکت در راهپيمایی روز جهانی "نام صدیق امجدی  را که به جرم 

 پرداخت  ضربه شالق و١٠به مجازات وحشيانه    دستگير شده بود، ٨۶دیبهشت در ار" کارگر
بدنبال این اقدام سبعانه . به شالق بستو در اين شهر  هزار تومان جریمه نقدی محکوم ٢٠٠

مشابه در انتظار اجرای ضربات " جرم" تن دیگر از کارگران مبارز سنندجی به ١٠اعالم شد که 
 را برتوده های رنج دیده سنندج خبر موج وسيعی از خشم و نفرت اعالم این . شالق هستند

  .عليه رژیم جمهوری اسالمی و اقدام سرکوبگرانه اخير حکومت برانگيخته است

 

  
  اوج ،به شالق بستن کارگران زحمتکش آنهم به جرم شرکت در راهپيمایی روز جهانی کارگر

 نه تنها در دفاع از منافع ین رژیما .دنائت و وحشيگری دیکتاتوری حاکم را نشان می دهد
 سخت ترین شرایط کار و زیست را به ميليونها تن صفت وابسته استثمارگرانه سرمایه داران زالو

از کارگران گرسنه و محروم و زحمتکش ميهنمان تحميل کرده، بلکه هرگونه واکنش طبيعی به 
این اوضاع و از جمله  شرکت کارگران محروم در راهپيمایی روز جهانی کارگران را تحمل نکرده و 

 زهر چشم گرفتن از  آنها، کارگران مبارز را با خواندن کارگران مقاوم  و برای" ضد انقالب"با 
  . بيشرمی تمام به تازیانه می بندد

  
به تازيانه بستن کارگرانی که به مسالمت آميز ترين شکل ممکن روز جهانی کارگر را پاس 

 ديکتاتوری حاکم جهت حفظ یکی دیگر از شواهد آشکاری است که نشان می دهدداشته اند 
 نورزيده و راهی جز مبارزه جهت سرنگونی قطعی دریغ جنایتی هيچ سلطه ضد مردمی خود از

  . است که خود زندگی هر روز آن را فرياد می زندواقعيتیاين . آن وجود ندارد 
  
  
  

  !مرگ بر رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی
  !هر چه پرتوان تر باد مبارزات برحق کارگران بر عليه نظام استثمارگرانه حاکم

  !قالبباد انپيروز 
                   !زنده باد کمونيسم

                                                                                                                           
      

  با ایمان به پيروزی راهمان
com.siahkal.www
com.hotmail@ipfg

  چریکهای فدایی خلق ایران
   

 ١٣٨۶ اول اسفند  -  ٢٠٠٨ فوریه ٢٠

http://www.siahkal.com/
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