ياد رفيق يداله خسرو شاھی را در آستانه ی سالروز تاريخی اعتصابات پيروزمند سراسری کارگران ايران ،که برای ھميشه به رژيم
سلطنتی پايان داد ،گرامی می داريم.

يداله خسروشاھی ،عضو شورای سراسری کارگران شرکت نفت ايران در سال  ١٣٥٧بود .اين شورا در مھم ترين اقدام حيات خود،
تصميم گرفت به تعبير يداله" ،شيرھای نفت را ببندند" و ھمين کار را ھم کرد ،که رژيم شاھنشاھی  ،که جزبره ی ثباتش می ناميدند
و ژاندارم منطقه محسوب می شد ،در اولين مصاف جدی با طبقه ی کارگر ايران ،برای پيش گيری از وخيم تر شدن اوضاع رژيم
ھای دست نشا نده ی سرمايه داری منطقه" ،جام زھر " خود را سرکشيد و قدرت را برای اين که به دست مردم نيا فتد به روحانيت و
رھبری خمينی سپرد.
رژيم جمھوری اسالمی ،بعد از آن که به اريکه ی قدرت خزيد به سرکوب آزادی ھای دمو کرتيک که حاصل قيام مردم بود پرداخت،
به سرکوب کارگران و اعدام انقالبيون دست زد ،مليت ھای ايرن را سرکوب کرد ،اقليت ھای مذھبی را آماج سرکوب و ايذاء و اذيت
قرار داد ،دانشگاه ھا را بست و دانشجويان را قتل عام کرد و از سال  ١٣٦٠وسعيع ترين اعدام ھای دسته جمعی را سازمان دھی
کرد .اين بساط سرکوب و تازيانه و دار که با قصد تار و مار کردن انقالبيون ،کارگران ،دانسجويان از آوردگاه ھای آزادی و برابری
و از ميدان به در بردن آن ھا در نبرد ھای آتی بود ،عده ی بی شماری از مبارزين را مجبور به ترک کشور کرد .رفيق يداله نيز تن
به اين اجبار داد.
اما يداله در خارج از ايران نيز از مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمت کشان و آزادی ھای دموکراتيک و مدنی غافل نماند.
از ھمان ابتدای ورودش به تبعيد وظيفه ی خويش را در سازماندھی اعتراض به وضعيت کارگران در ايران تعريف کرد و تا توان
.داشت و در حد وسع و مجالش از اين مھم کوتاه نيامد .يادش گرامی باد.

ما در گذشت رفيق يداله ر ا به خانواده ی ايشان ،کارگران ايرانی در تبعيد و در ايران و ياران و ھم راھانش تسليت می گوئيم.
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