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س مار۶ در رابطه با فراخوان ی دفاع از محمود صالحتهي کمهياطالع  
 

ماه هشتاد و شش دهم اسفند انزش                                                                      ی دفاع از محمود صالحتهيکم
  

  مردم اگاه ؛کارگران

ی المللني بونيکنفدراس و    (I.T.F)    و نقل  حملی جهانونيفراخوان فدراس  روز١٣٨٦اسفند  ١٦ اب مارس برابر ٦ 

  وتيحمااسا نلو ومنصور  وی محمود صالح یريبه دستگ اعتراض  در)  یس.  وي.  یت.  یآ(  یگر کار ی هاهياتحاد

ته اسد اعالم شراني با کارگران ای و  همبستگیبانيپشت    

 کارگران ی که تمامميداني مستهي ، شای فراخوان جهاننيا ازتي ضمن حمایمحمود صالح دفاع ازتهيطرف کم  هم ازما

اعتراض کرده و   ی کارگرنيفعال  یريبه دستگ  کار گران جهان نسبت گريدبه انحاء مختلف همگام با و  زحمتکشان 

.مي باشلواسان و منصوری و شرط محمود صالحدي قی بیآزادخواستار  

؛کارگران  
 که یکارگران که یتا جائ شود ی مماليپاو زور توسط صاحبان زریانسانخواست  ني تری که ابتدائميآنشاهد ما امروز 

.زنندينها را شالق مآو  شوندي مدهيگاه کششرکت کرده اند به داد)  کارگریجهانروز( خود روزیبرگذاردر  

 ضد ني و قوانیبال منازع بورژواز  تي تنگ ترشده  و با توجه به حاکمار استثمی که هر روزه حلقه هاميما شاهد  آن 

 شرواني و پني اعتراض فعالی کرده و صداليرا به کارگران تحم امضاه و موقت دي سفی موجود، قرار داد هایکارگر

.کننديم روانه زندان اياخراج و  کارطيرا از محدم سرکوب و آنها  را دریکارگر   

 ی و  تماماني بی عدم آزادر،ي، تحقی، تن فروشادياعت ،ی جنسدي، آپارتاندهي،  فقر فزایکاري،  باستثمار انسان از انسان 

. رسندیم خود ی نجومی به سود هاهيماعوض صاحبان سر فته و دراي یروز فزون هریمناسبت ضد انسان  

؛گرانکار  
، فارغ از ی  انسانستهي شای زندگکي به دنيجهت رس دردي، با کردی گستادي ادي مناسبات ضالمانه باني ایمقابل تمامدر

تالش گونه مناسبات ضالمانه هرزندان و شکنجه و اعدام و فارغ ازازبدورستم و استثمار، فارغ از دغدغه نان و کار، 

  آزاد  و یاي شاهد دنميتواني کارگر  می توده هایونيلي ، با حضور می طبقاتتقل تشکل مسجادي  با اميما معتقد .  کرد

. استی طبقاتیهمبستگگرو اتحاد ودر طبقه کارگریروزيپرمز.  ميباشبرابر   

مي مناسبات ستم گرانه  خود را متشکل نمائی تمامهيبرعل یعزم و اراده طبقاتو یکپارچگي با اتحاد و پس .  
یگر جهانزنده باد طبقه کار  

ی دفاع از محمود صالحتهيکم  
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 

kdms50@yahoo.com 
٢٠٠٨مارس  ٦  

 


