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  آزادی محمود صالحی، برگزاری اول ماه مه 

شش ود ن ماه هشتافرورديپنجم  بيست                                                                           اسماعيل خودکام 
 

   
نظام ستم و  برچيدن بساط  جهت  کارگر   و مبارزه طبقه  بشريت رهايی مه نماد   ماه مه نزديک است، اول ماه اول

هت پاره روز اتحاد و همبستی ج. واالی انسانی است  به آرمانهای  دن بخشيدن و رسيو تحقق استثمار سرمايه داری 

!گرامی باد.  استنماد مبارزه جهت زندگی بهتر و انسانی. کردن کليه قيد و بندهاست  اول ماه مه 

های  با ترفند و توطئهمی ميداريم که دشمنان طبقه کارگرشرايطی به استقبال اول ماه مه می رويم و آنرا گراامسال در

يشروان کارگری، با ضدکارگری، با زمينه فراهم کردن جهت اخراج و بيکارکردن بخصوص فعالين و پضدبشری و

با  کارگر استخدام   سازی، با  خصوصی  و بخش خصوصی  به  بخش دولتیتوليدی از و  صنعتی  مراکز واگذاری

حقوق گرفتن تورم اقتصادی، باعدم پرداخت مزايا وبدون درنظراردادهای سفيد و موقت با کمترازحداقل دستمزد وقر

 شوراهای اسالمی کار وهمچون خانه کارگر بهره برداری ازمراکزی   و با استفاده ايه،سوی صاحبان سرممعوقه از

استای جلوگيری از مسکوت نگه داشتن کارگران و فشارهای مضاعف بر اين طبقه در رسرآوب طبقه کارگرو جهت

طرح و  دستمزدها و داشتن سطح   پايين نگه  معيشتی، با و عدم امنيت شغلی   ايجاد عتصاب، باا تشکل، اعتراض و

با تحميل اين ارگانهای سرکوب، و ابزار با تمام   واند نشستهکمين اشکال مختلف، در کارگری در ضد تصويب لوايح 

های سرشناس، ميخواهند فضای رعب و وحشت را  با دستگيری فعالين و پيشروان و چهرهوضع فالکتبار اقتصادی و

مبارزات مبارزات طبقاتی و اجتماعی را با ازاين روميبايست ساير. ای ايجاد نمايند ماعی و تودههای اجت در دل جنبش

داری بسيج و آنها را بمه گره زد تا بتوان به خواست و مطالبات مسلم و برحق و انسانی  کارگری عليه سيستم سرمايه

 جنبش کارگری،  و فعالين واقعی کارگران  و زندانی کردن نمايندگان سرکوب، دستگيری، شکنجه . خود دست يافت

 ن توهين و اهانت، تهديد، پرونده سازی و برچسب زدن، فراهمچنيوحق طلب و  دانشجويان معترضمعلمان، زنان و

، همگی نشان از ....حتی فراری دادن فعالين و  و  سقز به بيدادگاه  ٨٣ن اول ماه مه خواندن چندين باره دستگيرشدگا

. های اجتماعی است گسترش اعتراضات و بهم پيوستن نيروی عظيم و مترقی تودهداری از  و بيم رژيم سرمايهترس

يرويم و با تالش به استقبال اول ماه مه متر تر و گسترده گان ، هرچه باشکوه به کمين نشستهپس امسال برخالف تصور

ی خود، اين روز را گرامی جهت آزادی محمود صالحی و همه فعالين و با خواست برحق و انسانوسعی هرچه بيشتر

کليه فعالين و .  شود  شناخته  به رسميت ، بايد اين حق ماست  و اعتصاب حق مسلم تشکل، اعتراض ايجاد . ميداريم

 جز مبارزه   ندارد محمود گناهی . سرشناس عملی جنبش کارگری، محمود صالحی، بايد آزاد گردد خصوصا چهره

های بی رونق، سرکوب و بردگی، اخراج و بيکاری، استثمار  شکمهای گرسنه، بی حقوقی ، بی مسکنی، سفرهبخاطر

 اجتماعی، او باين دليل های جنبشديگراسته های برحق ما کارگران وخوايجاد تشکل و اعتصاب وو محروميت، عدم 

ها، يک شخص معمولی نيست، محمود تن. محمود تجلی اين خواست ومطالبات است. شده استروانه زندان دستگير و

است، حکمی ضد  محمود صادر شدهبرای حکمی که . استحاصل و دستاورد چندين ساله مبارزه طبقه کارگربلکه او  

 



. اين حکم مردود است و بايد ملغی گردد. انسانی و ضد کارگری است   

لذا مردم آزاديخواه و برابری طلب، کليه فعالين و پيشروان، کارگران و زحمتکشان، معلمان، زنان، دانشجويان و 

 دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه ها و بخصوص کميته ها، نهادها و تشکلهای کارگری و کميته کليه اتحاديه

 محمود   بی قيد و شرط را جهت همبستگی و حمايت و پشتيبانی هرچه بيشتر در جهت آزادی فوری و....  و   ٨٣

    .م می خوان  صالحی فرا

 

!زنده باد اول ماه مه  

!پرتوان باد اتحاد کارگری  
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