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 دفاع از محمود صالحی دفاع از دستاوردهای جنبش آارگری است

 
شش ون ماه هشتاد يفروردسوم  ستيب                                            جمعی ازآارگران پيشرو تبعيدی درسوييس  

 
 

  دوستان ،رفقا،آارگران ،دانشجويان ،معلمين ،پرستاران وايرانيان آگاه وآزاديخواه
 

رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی درآستانه اول ماه مه روز جهانی نبرد آارگران وزحمتكشان عليه نظام سرمايه 
داری جهانی، مثل گذشته جهت ايجاد جو رعب و وحشت برای جلوگيری از تكرار مراسم مستقل اول مه سه سال 

ده تا بتواند ديگر گارگران ومتحدان جنبش اخير توسط آارگران در اآثر نقاط ايران دست به يك حرآت وحشيانه ز
آارگری را مرعوب نموده وامسال را با خيالی آسوده با يك آارناوال فرمايشی جهت نشان دادن ثبات خويش و اينكه 

 آوريل يكی از بنيان گذاران ٩بهمين دليل روز دوشنبه .اوضاع تحت آنترل رژيم اسالمی است ،اول مه را سپری آند
اين اقدام وحشيانه وحساب شده رژيم با نيت .حمود صالحی را دستگير وبه زندان سنندج منتقل ميكندجنبش ماه مه م

  زهی خيال باطل .پيام به بقيه فعالين جنبش آارگران وزحمتكشان ايران جهت تعطيل فعاليت خود ميباشد
 اسالمی را بشدت محكوم ما بعنوان بخشی از فعالين جنبش آارگری ايران اين عمل وحشيانه رژيم حقير جمهوری

نموده واز آليه آزاديخواهان وفعالين جنبش آارگران وزحمتكشان درخواست ميكنيم مثل گذشته جهت آزادی محمود 
می نشان دهيم آه جنبش آارگران وزحمتكشان صالحی از هر طريق ممكن ،اقدام نموده تا بتوانيم به جمهوری اسال

 . نی رژيم اسالمی از پای نخواهد نشستايران از حرآت رو به اوج خود تا سرنگو
 با يك اقدام شجاعانه ضمن فراخوان به راهپيمايی ٢٠٠۴بايد به خاطر داشت آه آارگران سقز در اول ماه مه سال 

مستقل آارگران وحشيگری رژيم اسالمی را به هيچ گرفته وبا يك گردهم آيی متحدانه درحاليكه مورد تهاجم 
 . شاهد آن بوده ايم  ايران بوجود آورده آه طی سه سال اخيرقرارگرفتند ولی جوی را در

بيهوده نيست آه حكومت اسالمی بيشترين نفرت خود را از اين عزيزان داشته باشد وچهار سال فعالين آنروز را 
ما براين اعتقاد هستيم اگر نبود حرآت اين عزيزان همه بايد .تحت شديدترين فشارهای روحی وجسمی قرار بدهند

ام آن حرآت در سالهای بعدی نبود آن اقدام پذيرفتند آه اول ماه مه يك حرآت فرمايشی بيش نيست ،اگر تدومي
ولی با اطمينان بايد گفت اين ها همه دستاوردهای جنبش آارگری است آه .شجاعانه به فراموشی سپرده شده بود

سالمی را به وحشت انداحته تا اينگونه در امروز ميبينيم حرآتهای اعتراضی اوج گرفته ورژيم فاشيستی جمهوری ا
 . ت خود را عريان آندآستانه اول مه وحش

 به بعد شاهد آن ۵٨اگر به رژيم اسالمی فرصت دهيم تمامی اين دستاورها را نابود خواهد نمود همانگونه آه از سال 
اريم نگذواحد تعطيل شود،نگذاريم سنديكای شرآت  . سلسله دستگيريها تداوم پيدا آندپس نگذاريم .بوده ايم

 . ن بی نتيجه بماندپرستاران ودانشجويا ،معلمان ،اعتراضات واعتصابات آارگران
بنا به داليل فوق الذآر و وظيفه انسانی تمامی فعالين وآزاديخواهان ما بايد در مقابل اقدام وحشيانه رژيم سرمايه 

ما اعالم ميداريم در اين راه در آنار آليه عزيزان  .پای ننشينيمت نموده تا آزادی محمود صالحی ازداری مقاوم
 . هستيم واز هيچ آوششی دريغ نحواهيم نمود

 .الحی بايد فورا آزاد شودمحمودص
 نابود باد نظام سرمايه داری در ايران وجهان

 نابود باد جمهوری اسالمی ايران
 برقرار باد اتحاد آارگران وزحمتكشان عليه نظام سرمايه داری
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