
 محمود صالحی را با اتحاد و همبستگی طبقاتی آزاد کنيم
 
 

محمود صالحی را پس از سه سال آزار و فشار و جلسات متعدد دادگاهی و آوردن و بردن 
 همه محکوم به یک سال ماندن درزندان کردند و به صورت غير قانونی حکم ابالغ و اجرا شد 

و دفاع مستقل روز جهانی کارگر های مراسم محمود را با مبارزات و تالشهایش برای برگزاری 
  .از کارگران و زحمتکشان در مقابل حق کشی ها به یاد داریم 

  
 جشن های محفلی و غير علنی به ا ازاول ماه مه رمستقل مراسم های در سقز و همرمانش او 

  . تا بتوان قدرت و همبستگی طبقاتی را به نمایش گذاشتندخيابان ها کشاند
  

راسخ دارد که کارگران باید در مقابل نظام سرمایه داری متشکل شوند و در این راه گام او اعتقاد 
کميته هماهنگی برای " های عملی و فعاالنه برداشت و از اعضای هيئت مؤسس و سخنگوی 

 و زمانيکه همسران محمود صالحی ، جالل حسينی ، محسن حکيمی و شد" ایجاد تشکل کارگری 
کميته دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه "  فراخوان به تشکيل ٨۴ل محمد عبدی پور در سا

  .دادند هزاران نفر با امضاء طومار به حمایت از آنان برخاستند" مه 
  

 سازش ناپذیری او در ،سازماندهی کارگران ،تسليم وسالها مبارزه در راه ارتقاء آگاهی طبقاتی 
مقابل سرمایه داری ، محمود را به یکی از نمایندگان راستين طبقه کارگر بدل کرده است و نظام 

  .سرمایه داری را ناگزیر به حبس او کرده است
  

نظام سرمایه داری می خواهد که صدای حق طلبی و آزادیخواهی کارگران و زحمتکشان ایران 
یکی از فریادهای رسای ميليون ها فریاد خاموش در گلو خاموش شود غافل از آنکه او 

  .مبارزه محمود و دیگر مبارزان راه رهایی طبقه کارگر تعطيل ناپذیر است .است
  

کارگران و به زندان انداختند تا بلکه در آستانه روز جهانی کارگر  محمود صالحی را گرچه
ازند وجشن های مستقل را برگزار فعاالن راستين کارگری را در اول ماه مه امسال منفعل س

و برگزار خواهيم کرد و در صفوفی منسجم  را با قدرت و باشکوهتر ٨۶نکنند اما اول ماه مه 
  .خواهان آزادی بی قيد و شرط وی خواهيم شد

  
  
  

  اعضای کميته هماهنگی و کميته دفاع در شهر سنندج
  
٢۵/١/١٣٨۶  
  
  


