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. شدخودشان زير پا گذاشته  حکم دادگاه سرمايه داران اسالمی توسط. چهارم فروردين آمد و رفت محمود آزاد نشد

اما اينجا . هميشه توسط فاشيستها ناديده و پوچ شمرده شده اندجامعه مدنی هستند وهايی ازدادگاه و قاضی و قانون ابزار

 و شکنجه گران و   پاسدارن توسط اسالمی هم   انسانی دادگاههای  ضد احکام  که حتا  اين جمهوری اسالمی است

  .دارانش منحل ميشود دولت

ان طبقه کارگر و جنبش محمود يکی از رهبر بهانه آوردند که محمود چرا پيام به دانشجويان زندانی داده حال که

اما به . دارد از طريق تجديد حکم محمود جنبش را به عقب براند آزادی و برابری است حکومت سرمايه داران قصد

 اين کشمکش تاريخی و تحميلی صاحبان قدرت" ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم"شيراز  قول دانشجويان دانشگاه

خواهيم پرچم رهايی جهان را  دست نمی دهيم اما با سوسياليسمرهايمان را اززنجياين جنگ ما جزجامعه دراست بر

   .افراشت

هر فرد . طرفين يک نبرد طبقاتی به جدال تعيين کننده ای درگيرند امروز محمود صالحی يک سنگر است که در آن

  حالدررشده گان اول مه سقزحلقه دستگيزنجيرهای ما در. ود صالحی برساندمحمخود را به سنگر تحت استثماری بايد

  . کنندگسستن است اين را دريابيم و با هر توانی که داريم در اين مصاف شرکت

 تحت زندان و محمود در. است   ايران نشده ی سرکوب شده اما تسليم کارگر طبقه  صدای  محمود . نها نيستمحمود ت

 به برده ها بگويند نمی توانيد ند دردکشش کنند تاميخواه .اعتراضات طبقه کارگر ايران گرفته شودشکنجه است تا جلو

محمود  اما اعتراض. افيون دين تسليم نشده اند به ضرب شکنجه و درد هم تسليم نخواهند شد مردم با. بايد تسليم شويدو

فته محمود اين وضع را نپذير. است خيابانهای ايرانها و کارخانهيه اعتراض کارگران يک يک شهرها وبه نظام سرما

محمود با ماست و . کارگر و انسان معترضی می کند و بايد بکند همان کاری که هر. حال مبارزه و مقاومت استو در

دادگستری  ايران در تجمع اعتراضی جلو زندان مرکزی وتهران و شهرهای ديگرنمايندگانی ازحضور. ما با محموديم

جنبش جنبش کارگری ايران دردر همبستگی سراسری است کهوسنندج و برای آزادی محمود صالحی زمينه آن اتحاد 

حمايت و همبستگی . ستحال شکلگيری ابرابری ايران در جنبش آزادی وی ايران در جنبش زنان ايران و دردانشجوي

 هر يک از ما و هزار هزار کارگر و   در سنگر محمود. روشن تر و فعال تر می شود روز گسترده تر وجهانی هم هر

متحمل درد و کشمکش  ما در اين. زن ديگر حاضر هستند در سنگر سرمايه داران مشتی جنايتکار بيش نيستند وان وج

  . آمدگردن خونين اما پيروز بيرون خواهيمورنج خواهيم شد با سر

 محمود آزادیازآن گونه که رژيم ناگزيرحمايت کنند حمايتی ازدج بايد به انواع مختلف محمود راسنناکنون مردم مبارز

. همبستگی جامعه با او و رهبريت و محبوبيت هر چه بيشتر او را بگيرند آنها قائدتا می خواهند جلو گسترش. شود

ناراضيان و تسليم  گرو کاردانی و اتحاد و دست بعمل زدن مااين در. دشمنان طبقاتيمان درآوردچنگ از محمود را بايد
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در ميبرد يا محمود را و برابری اين نبرد را  و جنبش آزادی محمود را آزاد ميکنيم يا . نشده گان به وضع موجود است

 وقفه و کف تالش بی  تداوم مبارزه در. بگذارند را کنار کيسه کنند و اول مه  ماستها راکارگرا  زندان نگاه ميدارند تا 

  . استمتحد انه

   

  نزنده باد رهبران علنی و عملی جنبش آزادی و برابری در ايرا

  شدارسنظام ضد انسانی سرمايه و دولتهای پامرگ بر 
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