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 در شرايط کنونی امضاء گذاشتن پشت جريان راست
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 ،"اجتماعیو امور کاروزير کارگران به  نامه سرگشاده  "اخيرا اطالعيه ای تحت عنوان

 ل هایتشک برخی از امضاء و پس از کارگری تهيه  ن سنديکاهای هيئت موسسا  توسط 

 شدهمنتشر١٠/٢/١٣٨۶تاريخ دريکايی شرکت واحدسندجمله کميته پيگيری و کارگری از

 ؟!بله باز به وزارت کار و وزير محترم اش  و برای چی؟ نامه سر گشاده به کی؟ . است

 صفمه سرگشاده می نويسند کارگران درکه اين آقايان به او ناهمين روزکار که در وزير

 .برو گور تو گم کن وزير بی لياقت : شيرودی فرياد زدند  در ورزشگاه  ميليونی خود

بی پرنسيبی های خود توان آن را دارند که جنبشی که در ايران به   بله اين آقايان که گويا با اين راست روی ها و

ايان، ديگر آن نه آق. رهبری طبقه راديکال ضد سرمايه داری در درون جنبش کارگری به راه افتاده است، مهار کنند

دوران به سر رسيده و آن روز و در همين ساعاتی که شما ها مشغول تهيه نامه سرگشاده تان بوديد، طبقه کارگر 

ر، باتوم و گلوله تظاهرات شان را در اول ماه مه در کردستان و تهران در مقابل چشمان وايران را با گاز اشک آ

 خانواده هايشان، معلمان و دانشجويان و زنان راديکالی که در شما به خاک و خون کشيدند، فعالين کارگری و

ماموران حکومت و وزير کار حامی سرمايه، فعالين . صفوف اول ماه مه حضور فعالی داشتند شکار می کنند

کارگری رو ديگر جنبش های حق طلب و برابری طلب را در سياهچال های مخوف خود قرار داداده و به بند کشيده 

کوب و بگير و به بند رهبران و فعالين کارگری، کار هر روزه مرتجعينی چون وزير کار و وزارت کارش سر. اند

شماها اطمينان داشته باشيد که جنبش راديکال و ضد سرمايه داری درون طبقه کارگر پرقدرت تر از آن است . است

کل های مستقل و راديکال خود به اين که با اين راست روی ها مهار شود و ديری نخواهد پاييد که با تشکيل تش

کار ما تعطيل ناپذير * به قول محمود صالحی، اين رهبر راديکال جنبش کارگری. راست روی ها پايان خواهد داد

است و چه ما در زندان باشيم چه در بيرون ما کار خود را ادامه می هيم و شما هم برويد به دنباله نامه نوشتن به 

  . ايه داری ضد کارگروزير کار حکومت سرم

در پايان من پيام محمود صالحی را که در زندان حکومت حامی سرمايه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 

  . داده و همچنين قطعنامه کارگران کردستان را جهت يادآواری ضميمه اين ياداشت کرده ام

  !زنده باد همبستگی کارگری
  !به رهبری طبقه کارگرپرتوان باد جنبش ضد سرمايه داری 
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  آنچه در ذيل می خوانيد عين دست نوشته محمود صالحی می باشد که هم اکنون در رابطه 

  :با فرا رسيدن روز جهانی کارگر به خارج از زندان ارسال نموده است
  

  پيام محمود صالحی به مناسبت روز حهانی کارگر
  پيام تبريک به کارگران به مناسبت اول ماه مه

  
  
  
  . مصادف است با اول ماه مه روز جهانی کارگر١٣٨۶ ارديبهشت ١١

در اين روز کارگران .  سال مبارزه کارگران عليه نظام سرمايه داری است١٢١کارگران، اول ماه مه تداعی 

سراسر جهان در صف های منسجم و منظم به خيابان ها می آيند تا صدای اعتراض خودشان را عليه نا برابری 

  .مايه داری سر دهندجامعه سر

اعتراض کارگران در اول ماه مه پايه های نظام سرمايه داری را به لرزه در خواهد آورد و کارگران در اين روز 

  .اين روز فرخنده بر همه کارگران جهان گرامی باد. خواستار دنيائی عاری از هر گونه نابرا بری هستند

  . کارگران، پيروزی از آن ماست

  
  پيام محمود صالحی به کارگران سقز

  
من دوست داشتم در روز جهانی کارگر در ميان شما عزيزان باشم و مثل سال های  گذ شته اين روز تاريخی را 

جشن بگيرم اما حاکمان و محافظان سرمايه به بهانه های واهی من را به زندان ناعادالنه محکوم و در حال سپری 

دوستان، من امروز با شما عزيزان تجد يد پيمان می بندم که تا آخرين قطره خونم . ه هستمکردن  اين احکام نا عادالن

از حقوق انسانی  کارگران و  مردم  زحمتکش دفاع کنم و هيچ فشاری نمی تواند من را از اين مبارزه به حق باز 

هان در اين شرايط سخت و دشوار عزيزان من و ياران طبقه کارگر در زندان برای تجديد پيمان با کارگران ج. دارد

که در آن قرار داريم از ساعت هفت بعد از ظهر روز دوشنبه لغايت ساعت هفت بعد از ظهر روز سه شنبه به مدت 

  .بيست و چهار ساعت دست به اعتصاب غذا می زنيم تا با اين عمل همبستگی خودمان را اعالم کنيم

  ٣تاق  ا٧ بند - زندان مرکزی سنندج -محمود صالحی 

                 

   سنندج٢٠٠٧قطعنامه اول ماه مه                                                    
به اين دنيای وارونه   ما" نه بزرگ"اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز اتحاد و همبستگی طبقاتی است، روز 

  .است که زندگی ما را نسل به نسل به تباهی و فالکت کشانده است

انه دست به اعتراض می زنند و برای ايجاد دنيايی فارغ از در اين روز، کارگران عليه همه مناسبات استثمارگر

 .فقر، بيکاری، تن فروشی، اعتياد، تبعيض، ناامنی شغلی، تجارت انسان و نبود آزادی بيان مبارزه می کنند

ما دستمزدهای زير خط فقر، قراردادهای موقت و سفيد امضای رسميت داده شده، نابرابری های معيشتی در سايه 

 ،د و سرمايه و نيز تبعيض های جنسيتی و قوميتی و تعرض و دستگيری فعالين کارگری، معلمان، زناننظام سو



 

  .که محمود صالحی نمونه بارز دستگير شدگان است را به شدت محکوم می کنيم  و پرستاران  دانشجويان

  :به شرح ذيل اعالم می داريم رئوس مطالبات فوری خود را ، در ابن راستا و عليه اين مناسبات نابرابر،ما کارگران

 محمود صالحی و تمام فعالين جنبش های اجتماعی و کسانی که برای اعتراض به نابرابری و تبعيض در زندان -١

  .هستند فوری و بدون قيد و شرط آزاد و کليه احکام صادره لغو گردد

پايه ايی کارگران است و بايد به  آزادی بيان، ايجاد تشکل های مستقل کارگری، اعتراض، اعتصاب و تجمع حق -٢

  . رسميت شناخته شوند

 هزار تومان، تحميل فقر مطلق بر ما کارگران و خانواده هايمان است بنابراين دستمزدها بايد ١٨٣ حداقل دستمزد -٣

ع حداقل دستمزدها مناسب با سطح تورم و جوابگوی نيازهای معيشتی کارگران باشد و تنها مرج فورا افزايش يابد و

  .صالحيت دار برای تعيين حداقل دستمزدها نمايندگان واقعی کارگرانند

 اخراج و بيکار سازی کارگران به هر بهانه ای جرم محسوب شده و ،داشتن شغل در جامعه حق هر انسانی است -۴

  .تمام اخراجی ها و بيکاران بايد فورا به سر کار برگردند

 خود را متحد با آنان دانسته ،ات معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگرما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالب -۵

  .و از همه هم سرنوشتان می خواهيم که فعاالنه اعتراضات معلمان را مورد پشتيبانی و حمايت قرار دهند

ما پشتيبانی خود را از .  اجتماعی موجود بخشی از مبارزات طبقاتی کارگران هستند-جنبش های اعتراضی  -۶

معلمان و زنان اعالم و دستگيری و محاکمه فعالين آن ها را به شدت محکوم می  ،دانشجويی تمامی جنبش های

  .نماييم

بهداشت و آموزش برای همگان رايگان بايد باشد و بيمه بيکاری مکفی و بيمه تامين اجتماعی برای تمامی افراد  -٧

  .پرداخت بايد گردد آماده به کار و زنان خانه دار

از محيطی  کودکان بايد. کار کودکان پديده ای غيرانسانی و از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع اعالم شود -٨

  .رفاهی و بهداشتی برخوردار باشند -امن و سرشار از نشاط و شادی و امنيت و امکانات آموزشی 

يض آميز بايد لغو گردد و برابری آپارتايد جنسی محکوم است و هر گونه جداسازی جنسی و کليه قوانين تبع -٩

  .حقوق انسانی زن و مرد در تمامی عرصه ها در جامعه بايد به رسميت شناخته شود

ناهنجاری ها در مناسبات غلط   هر گونه اعدام و سنگسار به هر بهانه ای محکوم است چون ريشه تمام جرايم و -١٠

  .سرمايه داری است

انعقاد قرارداد موقت از جانب . ايه ای ترين حقوق کارگران است تعرض به پ،قراردادهای موقت کار -١١

  .کارفرمايان و دولت بايد ممنوع اعالم شود و کليه قراردادهای موقت بايد به استخدام رسمی تبديل شوند

است و بايد طرح طبقه بندی  دستمزدهای معوقه بايد فورا پرداخت شده و عدم پرداخت به موقع دستمزدها جرم -١٢

  .غل در همه کارگاها و کارخانجات به اجرا درآيدمشا

  . دولت بايد مسکن مناسب و رايگان را برای همگان تامين کند،داشتن مسکن مناسب حق اوليه هر انسانی است -١٣

اول ما مه بايد به عناون تعطيل رسمی شناخته شده و در تقويم رسمی کشور قيد گردد و هر گونه ممنوعيت و  -١۴

  .زاری مراسم های اول مه برچيده شودمحدوديت برگ

  



 

 جنسيت و ، مذهب، قوميت،ما بخشی از طبقه جهانی کارگر هستيم و اخراج کارگران مهاجر را به بهانه نژاد -١۵

  .متفاوت محکوم می کنيم  مرز جغرافيايی

ه اين حمايت ها  خواهان ادام،ما ضمن قدردانی از همه حمايت های بين المللی از مبارزات کارگران در ايران -١۶

بين المللی کارگران برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاکيد  بوده و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی

  .می کنيم

نظام سرمايه داری دانسته و   مسابقه تسليحاتی و تحريم اقتصادی را ناشی از بحران،ما کارگران جنگ افروزی -١٧

ما خواهان شادی و رفاه و .  زحمتکشان و سربازان هستند، کارگران،ن اصلی جنگآن را محکوم می کنيم و قربانيا

  .آزادی و برابری هستيم

  

  : در سنندج٢٠٠٧برگزار کنندگان اول ماه مه 

  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری غرب کشور

  جاز کارگران و فعالين کارگری سنندجمعی 
 


