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با نزديک شدن اول ماه مه و امکان سازماندهی مستقل اين روز از طرف فعالين کارگری، رژيم سرمايه داری 

بطرز بسيار مشکوک و غيرمترقبه ای محمود صالحی را روانه ) ٢٠٠٧ آوريل ٩ (١٣٨٦-١-٢٠اسالمی در روز 

  . سه سال تعليقی تنها بخاطر اقدام به ايجاد يک حرکت مستقل آارگرىيکسال حبس تعزيری و. زندان کرد

 و بازگويی مشکالت ١٣٨٣پس از تماس محمود صالحی با مسئول کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری در سال 

تگيری و مسائل کارگران ايران و متعاقب آن اقدام به ايجاد حرکت مستقل اول ماه مه، رژيم بالفاصله اقدام به دس

ايشان و چند تن ديگر از فعالين کارگری در شهرستان سقز نمود که با ايجاد يک کارزار وسيع و متحدانه در داخل و 

طی اين چند سال .. خارج از کشور رژيم ناچار شد موقتآ محمود و ساير فعالين کارگری دستگير شده را آزاد کند

رژيم در رفت و آمد بودند و شمشير قوه قضائيه همچنان بر سر محمود و ساير همرزمان او همواره در بيداگاه های 

  .آنها در حا ل احتزاز بود

در اين موقعيت که معلمان برای به اجرا درآوردن خواسته های خود به ميدان آمده و با توجه به همه سرکوب ها و 

د داشت، فعالين جنبش زنان با همه دستگيری ها اعالم کرده اند که تا رسيدن به خواسته ها دست از مبارزه برنخواهن

سرکوب ها و دستگيری ها برای پيشبرد اهداف خود از پای ننشسته اند، کارگران واحد طی اقدامی تحسين برانگيز 

اعالم تجديد انتخابات سنديکای خود را نموده اند و در مقطعی که هزاران کارگران هر روز در مقابل نهادهای 

تراض می زنند، و از همه مهم تر اعالم برگزاری مستقل اول ماه مه از طرف فعالين مختلف دست به تظاهرات و اع

کارگری در کشور، رژيم برای ايجاد رعب و وحشت و به عقب راندن اقدامات کارگران و ساير اقشار جامعه دست 

ين طرز به اين عمل ضد بشری زده و محمود صالحی اين فعال صديق و چهره سرشناس جنبش کارگری را با ا

  .وقاحت برانگيز روانه زندان نموده است

 لذا با توجه به نزديکی اول ماه مه و احتمال  دستگيری های گسترده از طرف رژيم، الزم است که از هم اکنون يک 

  .واکنش گسترده جمعی را در دستور کار خود قرار دهيم

کند که بهر طريق ممکن نسبت به اين عمل وطيفه ما فعالين جنبش کارگری و همه انسانهای آزاديخواه حکم می 

، از همه ارگانهای بين  فضاحت بار رژيم اعتراض کرده و ضمن خواهان آزادی بدون قيد و شرط محمود ضالحی

  .المللی بخواهيم که اعتراض خود رانسبت به اين عمل غير انسانی به مسئولين رژيم اعالم کنند

مستقل کارگران جلوگيری بعمل آورد و اهداف شوم خود را در جهت اجازه ندهيم رژيم با اين ترفند از حرکت 

محمود صالحی از نظر جسمانی دارای . سرکوب و به عقب راندن فعاليت های کارگری به مرحله اجرا در آورد

تنها نگذاشتن محمود و خانواده ايشان . مشکالت زيادی است و چند سالی است با مشکل کليه درد دست بگريبان است

  . از ملزومات کنونی فعالين کارگری است که با همه توان و نيرو و متحدانه بايستی به پيش برده شوديکی



  .بيش به سوی يک اقدام جمعی در مقابل هجوم افسار گسيخته سرمايه دارى
  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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