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 و بی قيد و شرط محمود صالحی، فوری خواهان آزادیما
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شش ون ماه هشتاد يفروردهفتم  ستيب                                                          ...        انجمن صنفی کارگران

 
  

در آستانه فرا رسيدن روز جهانی کارگر مثل گذشته ارگانهای سرکوب کارگران به تقال برای ايجاد فضای  ارعاب 
و ترس افتاده اند تا از برگزاری مراسم گراميداشت اين روز که طی چند سال اخير طبقه کارگر ايران به اهميت آن 

نظور تحميل آن به دولت و کارفرمايان پی برده بيش از پيش در جهت بيان مطالبات خود و بسيج نيرويش به م
 را با ترفند از ٨٣هفته گذشته محمود صالحی فعال کارگری و از برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه . جلوگيری کنند

  ٢۴/١/٨۶محل کارش دستگير و روانه زندان می کنند، بعد از آن جالل حسينی را احضار می کنند و روز جمعه 
کامياران  - ه را در پست بازرسی بين کرمانشاهی عضو انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاکرم اله مراد

به جرم همراه داشتن بولتن کارگری شورا بازداشت می کنند که با ضمانت سند ساختمان، موقتا آزاد می شود تا سه 
مرادی نمونه ای جديد از انواع بازداشت بازداشت کرم . روز بعد خود را برای محاکمه به دادگاه انقالب معرفی کند

ها است که صورت گرفته است، نوع جديد نشان از آن دارد که اطالعات ديگر نياز به بهانه های سابق مانند 
برگزاری مراسم يا شرکت در اعتصاب ندارد بلکه صرف ناراضی بودن کارگر  از شرايط کار و زندگی ای که 

يش بوجود آورده و ناشکر بودن از فقر و فالکتی که اين نظام به او ارزانی داشته، نظام سرمايه داری بحران زده برا
 . کافيست تا بازداشت و محاکمه شود

ما باز هم اعالم می کنيم که برگزاری مراسم اول ماه مه به هر شکل و درهر جا بدون دخالت دولت و بدون نياز به 
ق خود می دانيم و بر اجرای آنها اصرار جدی داريم ، اعالم کسب مجوز، و انجام هر گونه فعاليت کارگری را ح

می کنيم با شيوه های متنوع سرکوب آشنائيم، بنابراين هيچ شيوه ای از تعقيب و بازداشت، عزم ما را بر برگزاری 
مراسم روز جهانی کارگر در خيابان سست نخواهد کرد، ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی، 
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 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
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