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  کارگران وی به تمامی محمود صالحاميپ

  مارس۶ ی سازمانده و شرکت کننده در کارزار جهاندلسوزان

 
ماه هشتاد و شش م اسفند دهپانز                                                      شهرسنندجی زندان مرکز-یمحمود صالح

  
 

و وابستگانش، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ) اف.تی.آی(فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل 

 مارس، به ۶و اعضايش و همکاران در فدراسيون اتحاديه های جهانی، کارزاری جهانی را در روز ) سی.يو.تی.آی(

و پيشبرد و ارتقاء حقوق کارگران در ايران به)  محمود صالحی(اسانلو و من همراه يکديگربرای آزادی آقای منصور  

.من به نوبه خود، صميمانه از اين اقدامات مبارزاتی تشکر ميکنيم. راه انداخته اند    

 
!!!از مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری گريزی نيست  

 
، به تعطيلی کشانده شدن کارخانجات، اخراج های دسته جنبش کارگری بر زمينه و بستر تشديد بحران اقتصادی

جمعی، عدم قدرت خريد توده های زحمتکش به واسطه افزايش بيش از پيش تورم و متناسب نبودن آن با سطح 

ی معيشت و دستمزد کارگران و به طور کلی افزايش فاصله ی طبقاتی رشد کرده و محيط کار و واحدهای توليدی برا

دل همين  فعالين کارگری در.مبارزه ی طبقاتی جهت رسيدن به مطالباتشان شده استبه صحنه هايی ازکارگران تبديل   

.مبارزات پرورده شده و نقش ايفا کرده اند  

 
ارتباط فعالين و پيشروان کارگری با همين توده های جان به لب رسيده، موجب شده است که فعالين کارگری رفتار و 

ای عينی زندگی و مبارزه توده ی کارگران تطبيق داده و راه درست انديشيدن و عمل نگرش خود را با واقعيت ه

فعالين کارگری با حضور در محيط کار و زيست کارگران به هم طبقه ای . کردن را به توده های کارگر منتقل کنند

اخراج های دسته کاری، ازگرسنگی، ازبي و فقر اين منجالب دهشتناک، از خروج از  تنها راه  يند کههای خود می گو  

.، همانا مبارزه با نظام سرمايه داری و ايجاد تشکل های مستقل کارگری است... جمعی و  

 
داشتن تشکل مستقل کارگری، کارگران را در مقابل تهاجم لجام گسيخته ی : آنان به همکاران کارگرشان می گويند

سرمايه داری، قوی و مقتدر خواهد کرد، با ايجاد تشکل کارگری، کارگران می توانند در موقعيت مناسبتری در 

  را با اقتدار تعيين کنند، کارگران با اتکا به تشکالتدستمزد خويشه با سرمايه داران قرارگيرند،می توانند، خودمبارز

.مستقل خويش می توانند دستاورد مبارزات خود را قدم به قدم تثبيت کنند    

 



 

 2

!!همکاران و هم طبقه ای های شريف و زحمت کش  
 

ارگری اکنون به همت فعاليت، عناصر صادق جنبش کارگری، مجامع حقوقی جهانی هويت ما را به عنوان طبقه ی ک

حال که اين چنين روزی را به نام کارگران ايران می بينم، بر خود . که مطالبات برحقی دارد، به رسميت شناخته است

طبقه به عنوان يکی از فعالين کارگری که در اين سرزمين زندانی ستم سرمايه داری است، می بالم، چرا که می دانم 

را به آسانی قبول نکرده و برای آزادی آنها تالش و مبارزه ميکنندين اين فعال زندانی شدن عناصری ازجهانی، کارگر  

.مانع و سدی در مسير اين مبارزه ی حق طلبانه باشدو نميگذارند زندانی کردن کارگران     

در سلول خود به اميد ايجاد اتحاد و همبستگی بيشتر در صفوف طبقه کارگر شاد خواهم )  اسفند١۶( مارس۶من روز 

 خود را در کنار من. گران ايران هم بايد در اين روز شاد باشند و دشمنان کارگران در اين روز عزا بگيرندکاربود، 

بازو درصف مبارزه شما خواهم ديد و همصدا با شما بر اين نکته تأکيد خواهم کرد که از مبارزه برای ايجاد  بازو درو  
.تشکل های مستقل کارگری گريزی نيست  

 
 

ندان مرکزی شهرسنندج ز-محمود صالحی  

٢٠٠٨ مارس ۴  برابر با١۴/١٢/١٣٨۶تاريخ   

 

 


