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یصالح  ادامه زندان محمودی براهي سرمایتوطئه مجدد دولت اسالم  
 هفتماه هشتاد وفروردين وم س                                                                        ی لغو کار مزدنيفعال

 
 

محمود صالحی در روز بيست و هفتم اسفند به دنبال يک سال اسارت در سياهچالهای مرگ دولت بورژوازی ايران، به 

او باز هم در آنجا توسط حاکمان سرمايه آماج بازجوئی و .  گرديده است بيدادگاه سنندج احضار٤اداره بازپرسی شعبه 

  . اتهام و بازخواست قرار گرفته است

خود به خاطر همزنجيرتوده کارگرکه از!!! دان تماس حاصل کرده استآن است که با خارج زنجرم وی اين بار

بارزات همزنجيرانش عليه تشديد استثمار و بربريت که از م. نموده استان به اسارت جنايتکارانه وی تشکراعتراض آن

در يک کالم جرم او اين است که در مکان يک کارگر به بشرستيزی هولناک . سرمايه داری جانبداری کرده است

او يک سال است که به جرم تالش . محمود اساسًا به همين دليل در زندان به سر می برد. بورژوازی معترض است

سم روز جهانی طبقه خود به تحمل وحشيانه ترين شکنجه های جسمی و روحی از سوی حاکمان برای برگزاری مرا

  . بيدادگاههای بورژوازی محکوم گرديده است

احضار صالحی به بازپرسی بيدادگاه سنندج نشانه بسيار صريح دسيسه پردازی عمال سرمايه برای ادامه اسارت او در 

. از سوی تمامی توده های طبقه کارگر ايران و جهان با قاطعيت تمام محکوم گردداين توطئه شوم بايد . سياهچالها است

ما بارها و هر بار با بيشترين صراحت تأکيد نموده ايم که کليد آزادی محمود و همه محمودها صرفًا و باز هم صرفًا در 

معضل اسارت محمود به . ستکف کفايت جنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی طبقه کارگر ايران و جهان ا

سرمايه مانند سازمان جهانی کار، استخوان مزدورنم آنابيوندی ها، نهادهای تا مغزقطع مشکل گای رايدرها، خاطور

حلق آويز ايرانی رفرميسم راست و چپ . اتحاديه های کارگری آلت دست سرمايه جهانی و امثال اينها نبوده و نمی باشد

اسارت، کاربورژوازی در. زنجيران محمود نيستآزادی محمود يا همبه ايفای هيچ نقشی دربه اين نهادها نيز قادر

آزادی محمود هم بايد امر مسلم و عاجل . شکنجه و نابود سازی محمودها به قدرت اختاپوسی طبقاتی خود اتکاء می کند

همه صالحی ها دست به کجا که هستند عليه اسارت صالحی وهرايرانند که بايد درراين توده های کارگ. طبقه او باشد

. زدی خويش پاسخ گويندم طبقاتی ضد سرمايه داری و ضد کاربايد قدرت طبقاتی سرمايه را با قدرت. اعتراض بزنند

قدرت خويش فشارزيرلت بورژوازی رابايد دو. اندازندچرخش فروازراکارن که توان دارند چرخ توليد وميزابايد به هر

  . مجبور به آزادی صالحی ها سازند

ی، ضربه ای به کارگر معترض به جنايات سرمايه داراسارت هر. ايران نيستاما فقط امر طبقه کارگردی صالحی آزا

قه کارگر بخش جنبش کارگری ضربه ای به کل استخوانبندی حيات طبنوع ضربه ای به هرهرجنبش کارگری است و

 ضربه هر. کارگری جهانی است  عليه جنبشکارگران تهاجمی شمارهر هجوم سرمايه عليههر .بين المللی است

همه کارگران دنيا موج پيکاراعتراض و با مقاومت وکجای دنيا بايدهرتهاجم هر دولت سرمايه داری درهربورژوازی و

 ٢٠٠٨ س مار١٨ -یمزدکار لغونيفعال  .است قه کارگر بين المللیتالش برای آزادی صالحی امر کل طب. مواجه گردد


