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ال     اد م      یصدها کارگر در ح ه فري د  یک ود   " زدن ردد    یحصال محم د گ تار آزاد "  آزاد باي ود صالح  یخواس دند ی محم .  ش

ن شعار را تکرار م             خارج شد    ی جمعيت از ورزشگاه شيرود     یوقت ه پارچه نوشت           ی، در حاليکه اي اهم ب رديم نگ  ک

ه رو  یبزرگ واي  ی افتاد ک ل ه ود،    ی پ دان  " نصب شده ب ارگر زن ود صالح  یک ردد  ی محم د گ روز  ا"  آزاد باي ن پي  یز اي

  . تهران کشيده شده بودی محمود به خيابان هایاکنون خواست آزاد!  مي کردمیاحساس خوشحال

ادم م تیي ه در يادداش د ک اره ی آي ود صالحی درب ودم ی محم ته ب م نوش يش از مراس د روز پ ين وبالگ و چن :  در هم

ارگر" الين ک ود صالحي از فع زاریمحم ه سنت برگ تقل اولی است ک م مس رايط در  مراس دترين ش ه را در ب اه م  م

ران   ی با برگزاریبه عبارت بهتر نام محمود صالح. تکردستان زنده نگاه داشته اس    ارگر در اي  مراسم مستقل  روز ک

ا            ی او اثبات کرده است که به برگزار       .گره خورده است   تان ه ه در کوهس اه م  و در اطراف      کردستان  ی مراسم اول م

وده     یجاي. ن اين مراسم به خيابان هاست     ه رضايت نمي دهد و خواستار کشيده شد        سربست یشهرها يا در سالن ها     ه ت  ک

ا ارگر می بیه يوه ای شمار ک ه ش د ب ته هی توانن ان خواس ه بي ال ب د راديک ان بپردازن ارگر. اش بش ک  و یامسال جن

د ک        یط در کردستان بلکه در گوشه گوشه          متحدانش مراسم اول مه را نه فق       زار خواهن ران برگ  یرد و شعار  آزاد      اي

اد صف همبستگ          را سر خواهند داد و تاکيد خ       یمحمود صالح  ات  یواهند کرد که با ايج رو ی طبق ه   ی وني ارزه متحدان  مب

ود صالح دان آزاد میمحم يش بين."د شوی از زن ل پ ه نظر قاب ود صالحی می ب ه محم يد ک ا و ی رس ان گوي ن زب  اي

ه   ه   یراديکال طبق تان ک ردم کردس ران و م ارگر اي زار  ک ان ی علنی سنت برگ ده نگه  ی مراسم روزجه ارگر را زن  ک

  . استی امسال حذف ناشدن1mayداشته است از مراسم 

ه دوخرداد      یاين در شرايط    ون مشغول جوساز           ی است ک م اکن ا از ه ات               ی ه ه شرکت در انتخاب ردم را ب ا م تند ت  هس

    کنم از همينیفکر م. ت کرده است به فعالي شروع مجلس ترغيب کنند، به صورت متقابل جناح ديگر حکومت هم 

  



 

ارگر   یحاال بايد تاکيد کنيم که مساله        ا      ی جنبش ک ين آلترناتيوه دتر حکومت اسالم         ی انتخاب ب د و ب ورژواز   ی ب  ی و ب

ا     !  است یانتخاب ما محمود صالح   !  کرده است   انتخاب خودش را   یجنبش کارگر . نيست ان ه ن را در خياب ران  یاي  ته

  !شيدفرياد کشيده ايم و خواهيم ک
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  فواد شمس

  وبالگ کارگر اختصاصی

بزرگ برای تمامی جنبش  امسال در شهر تهران يک گام رو به جلوی محکم و  "روز جهانی کارگر" می ١مراسم 

امسال در ورزشگاه شيرودی و خيابان های اطراف آن درست در . و کل طبقه کارگر جامعه ما بود  کارگری

  .  پايتخت کارگران انتخاب خود را با صدای بلند فرياد زدند  وسط

ان است و اگر  يکی از مهم ترين خواست های کارگران ايجاد تشکل های مستقل و آزاد خودش  اگر قبول کنيم که

بپذيريم که اين خواست اکنون تبديل به کليد مبارزه طبقه کارگر در ايران شده است کارگران در روز اول ماه می 

  .  اين خواست را تثبيت کردند٨۶سال 

کارگران با بی توجهی به مجريان برنامه ی دولتی که توسط تشکل دولتی خانه به اصطالح کارگر اداره می شد، 

کردن محجوب به او فهماندند که بايد ادعای دروغين نمايندگی کارگران را " هو"کارگران با . د را کردندانتخاب خو

  . به دور بياندازد وگرنه خودش به زباله دان تاريخ خواهد پيوست

کارگران در اين روز نمايندگان واقعی خويش را در ميان هم طبقه ای های خويش و از دل مبارزات روزمره شان 

و اسالو را به    آنان سنديکا.  يک نمونه ی کوچک از آن بود "اسالو سخنران" "  سخنران سنديکا" شعار . گزيدندبر 

محمود صالحی آزاد بايد " در کنار آن شعار .  واقعی خويش نمايان کردند  عنوان يک نمونه از ده ها تشکل و نماينده

 و با   نمايندگان واقعی خويش را محمود صالحی می دانندنشان دهنده ی آن بود که کارگران يکی ديگر از" گردد

    . همبستگی طبقاتی خود خواهان آزادی او هستند قدرت

 و واقعی کارگری به  هم راهی بدنه ی کارگران با شعار ها و پالکارد هايی که از طرف فعالين و تشکل های مستقل

ان ديگر فريب تشکل های دولت ساخته ای که به دروغ ميان جمعيت آورد شده بود نشان دهنده ی آن بود که کارگر

نام کارگر را با خود يدک می کشند را نخواهند خورد و آنان را حامی سرمايه داران می دانند و جواب شان به آنان 

  :شه تنها اين شعار استمستحکم تر از همي

   "مرگ بر حامی سرمايه دار" 
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