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  اسالوداوم بازداشت محمود صالحی، منصوراعتراض به تدر

و زندان دست به اعتراض بزنيم شالق  وسطايیاحکام قرون  و صدور  
 

    هم مرداد ماه هشتاد و ششدپانز                                                           اتحاديه سراسری                         
 

 
 !کارگران و مردم آزاديخواه

 
خالد در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهای  نفر از کارگران بازداشت شده ١١ احکام ١۴/۵/١٣٨۶امروز مورخه 

 محی الدين ،کانیه  حبيب اهللا کل، صديق امجدی، فارس گويليان، طيب مالئی،يداهللا مرادي، اقبال لطيفي، سواری

 ٩١بر طبق اين احکام اين کارگران هر کدام به . شدصادر  عباس اندرياری و  صديق صبحانی،  طيب چتانی،رجبی

 .  ضربه شالق تعزيری محکوم شده اند١٠روز زندان و 

 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج در شرايطی که طبقه ١١ صدور چنين احکامی برای 

صور اسالو بسر می برد، يک دهن کجی کارگر جهانی در تب و تاب اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی و من

آشکار به ميليونها کارگری است که در سرتاسر جهان خواهان آزادی اين دو نفر و پايان دادن به تعقيب و بازداشت 

 .رهبران کارگری هستند

اين وضعيت و صدور احکام قرون وسطايی شالق و زندان برای کارگرانی که از توليد ثروت و نعمت در جامعه  

ی جز فقر و فالکت پايان ناپذير  سهم شان نبوده است حکايت از تحميل شرايطی بس برده وارتر بر کارگران از چيز

 .سوی سرمايه داری ايران دارد

 سرکوب وحشيانه اين کارگران با گاز فلفل و باتوم و به زندان افکندن آنان به مدت ده روز،  عطش دشمنان طبقه 

 آنان با صدور احکام قرون وسطايی زندان و شالق برای اين کارگران  در پی آن کارگر  را فرو ننشانده است و

هستند تا همچون دوران برده داری آشکارا غل و زنجير بر گردن توليد کنندگان ثروت در جامعه بياندازند تا آز و 

  . طمع سيری ناپذير خود را بيش از پيش فرو نشانند

  
  !کارگران و مردم آزاديخواه

  
 نفر از ١١نبايد به اين وضعيت تن داد، نبايد گذاشت محمود و منصور در زندان مانده و احکام صادره در مورد 

کارگران در شهر سنندج به اجرا در بيايد، پيکر کارگران سنندجی و خانواده هايشان  از اخراج، از دستمزدهای زير 

 ضد انسانی سرمايه داری در هم خميده و دشمنان شالق خط فقر و عدم پرداخت اين دستمزدها و کل ظلم و ستم نظام

بدست طبقه کارگر در کمال شقاوت و بی رحمی در پی وارد کردن ضربات تازيانه بر پيکر از فقر در هم خميده اين 

  .کارگران است
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اد تا ضربات اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار با تمام توان اين اجازه را به دشمنان طبقه کارگر نخواهد د

شالقف بر تن از فقر در هم خميده هم طبقه ای هايمان در سنندج فرود آيد، ما کارگران در اتحاديه سراسری کارگران 

اخراجی و بيکار اين اجازه را نخواهيم داد تا محمود صالحی با تنی رنجور جان خود را در زندان از دست بدهد، 

 ياد نبرده اند که چگونه محمود خود را در حمايت از آنان به سنندج می کارگران شاهو، پرريس و نساجی کردستان از

 نفر از هم طبقه ای هايمان ١١رساند، ما اعضای اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار  محمود و منصور و 

  . را در قبال تازيانه و زندان دشمنان طبقه کارگر تنها نخواهيم گذاشت

 خود  و تمامی مردم آزاديخواه نيز در سرتاسر ايران ميخواهيم تا در اعتراض به تداوم  ما از شما هم طبقه ای های

 ١٨بازداشت محمود و منصور و احکام قرون وسطايی صادر شده بر عليه کارگران، به هر نحو ممکن در روز 

يش از اينها زندگی و حق مرداد به اعتراض جهانی کارگران بپيونديد تا با اتکا به قدرت متحدانه خود اجازه ندهيم ب

  . حيات ما کارگران و عموم مردم را در ايران به تباهی بکشانند

  

  زنده باد همبستگی کارگری
  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 ١۴/۵/١٣٨۶  

www.ettehade.com  

k.ekhraji@gmail.com  

  :رونوشت به
و تمامی ) آی تی اف(، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل )آی تی يو سی (کنفدراسيون اتحاديه جهانی  

  اسازمانهای کارگری در سرتاسر دني

    

  
 


