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 به کارگران خباز شهر سنندج
  

   م آذرماه هشتاد و ششهفت بيست                                                                                  ی لغوکارمزدنيفعال
 

      

هشت ماه از دستگيری مجدد، زندان و شکنجه مستمر محمود صالحی در سياه چالهای مرگ دولت بورژوازی اسالمی 

ود در اين دوران همسان همه معترضان عليه استثمار و مظالم و موجوديت سرمايه داری در محم. ايران می گذرد

مقابل شکنجه های بورژوازی مقاومت کرده است و در اين گذر زندان را به حوزه ای در کنار ساير حوزه های ديگر 

  .مبارزه با سرمايه داری مبدل ساخته است

قه کارگر و فعالين جنبش کارگری به هيچ مرز و ميزان و ثغوری بسنده عمال بورژوازی در کارزار خود عليه طب

بر . آنان در خلق روز به روز شيوه های جديد سالخی فعالين ضد سرمايه داری بسيار ممتاز و کم نظيرند. نمی کنند

نقضاء  سرمايه از مدت زندان محمود چند ماه بيشتر باقی نيست اما هر چه اين مدت به ا طبق رأی حکام شرع

دولت بورژوازی از استمرار . نزديکتر می گردد فشار شکنجه های جسمی و روحی بر وی بسيار افزون تر می شود

اسارت محمود و محمودها برای ساليان طوالنی هيچ اباء ندارد اما نابودی و سر به نيست سازی انسانها زير فشار 

دفاع از جان محمود . دستور کار او خارج نمی گردد فشار و شکنجه جانکاه نيز هيچ لحظه ای از   هزاران نوع

توسل به مجامع بين المللی از قبيل اتحاديه های آلت . نيازمند برنامه ريزی اعتراضات وسيع کارگری و توده ای است

آنان که صدر و ذيل . دست سرمايه داری يا اين و آن نهاد ديگر بورژوازی حالل هيچ مشکلی در اين گذر نيست

 از محمود و محمودها بر اين مدار می چرخد نه مدافع محمود و راه مبارزه محمودها، نه دشمنان حمايتشان

بورژوازی و معترضان به موجوديت سرمايه که مشتی کاسبکار سودجو در چهارديوار قدرت سرمايه داری می 

 راه بيشتر در پيش نيست برای کاهش فشار بر محمود و نجات وی از چنگال قهر دژخيمان هار بورژوازی يک. باشند

تدارک اعتصابات، از کارانداختن چرخ توليد در . و آن راه تشديد مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری است

بيشترين مراکز کار، اختالل در روند توليد و ارزش افزائی سرمايه ها و اعمال قدرت طبقاتی عليه نظام سرمايه داری 

ن آن مبارزه برای آزادی محمود و کل کارزار طبقاتی ضد سرمايه داری ما به هم تنها معبر درستی است که در مت

  .برای اين کار بايد به همه کارگران ايران و جهان و به جنبش بين المللی طبقه کارگر رجوع کرد. پيوند می خورد

  
  !کارگران خباز سنندج

 حرکت اعتراضی گسترده عليه اسارت محمود باور ما اين است که شما در اين گذر و در تالش برای سازماندهی يک

همه شما در طول ساليان دراز در کنار محمود بوده ايد، بيش از همه او را می . می توانيد نقشی جدی ايفاء نمائيد

نکته . شناسيد و بيشتر از همه شاهد جسارت سياسی و طبقاتی او در دفاع از مطالبات و انتظارات خويش بوده ايد

مگر نه اين است که ناسيوناليسم کرد و هر . تکاء هر چه بيشتر شما به قدرت واقعی طبقاتی خويش استبسيار اساسی ا

راست يا چپ زير نام هر حزب و غيرحزب تا امروز قدرت پيکار و اعتراض شما را وثيقه » ملی«جريان خلقی و 
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 های خود بر بورژوازی و از جمله چرا شما نبايد اين قدرت را برای تحميل خواسته. ابراز حيات خود ساخته است

شما با توده کارگر در ارتباط . برای وادار ساختن دولت اسالمی سرمايه به آزادی محمود صالحی به کار گيريد؟

شما قادر هستيد که همگان را به سردادن فرياد اعتراض برای حمايت از محمود و عليه زندانی بودن . تنگاتنگ هستيد

وانائی را داريد که بسياری از مراکز کار و توليد را برای جانبداری از وی و برای مجبور اين ت. وی بسيج نمائيد

اين قدرت در جنبش شما به اندازه کافی موجود . ساختن رژيم اسالمی به خروج او از زندان با خود همراه سازيد

دست همه معترضان راستين عليه ما . به اين قدرت اتکاء کنيد و برای آزادی محمود وارد پروسه پيکار شويد. است

اسارت و شکنجه محمود توسط عمال بورژوازی را با گرمی تمام فشار می دهيم و تدارک يک کارزار گسترده 

  .انترناسيوناليستی و ضد سرمايه داری برای رهائی وی را به شما کارگران خباز سنندج و به همگان توصيه می کنيم
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