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 ؟ کنند می دستگير را صالحی محمود چرا

 .است داده روشنیب  ھا دستگيری ينگونها به اسالمی جمھوری رژيم توسط شدنش کشته از قبل زمانی شاھرخ را جواب

 ضد مشی افشای با داری، سرمايه نظام الينحل تضادھای روی کيدأوت ايران اوضاع از مشخص تحليل با ، درستیب او

 کارگر ۀطبق چگونه که داد نشان اسالمی، جمھوری رژيم داشتن امپرياليستی انحصارات به سر و نئوليبراليستی کارگری

 زندان از بيرون در رفقايش ھمراه به زندان درون از او .گيرد می قرار استثمار و تجاوز مورد پيش از بيش روز ھر

 پيشروان  ديگر و صالحی محمود دستگيری اساسی علت .داشت  کارگر ۀطبق مستقل راه از نشان که کرد بلند را پرچمی

 : است نھفته  نکته اين در درست کارگر ۀطبق

 داری سرمايه نظام کن گور مارکس ۀگفت به که است رسيده کيفی و کمی لحاظ از رشدی نانچ به ايران کارگر ۀطبق 

 ازميان  ديگر طرف از  .دارند گاھیآ واقعيت اين به خورانشان جيره و امپرياليسم و حاکمان و شده اسالمی جمھوری

 آگاھی با کارگر، ۀطبق رھائی علم اصول ترين اساسی برد کار هب با که اند خاسته بر کسانی  ميليونی ۀطبق اين

 ۀصحن در ايران ۀستمديد مردم  حق به ھای خواسته مدافعان  به جھان،  کنونی اوضاع و ايران کارگری جنبش تاريخ  به

 را خود ، واقفند ايران در کارگر ۀطبق ساز تاريخ نقش به زمانی  شاھرخ ھمچون  آنھا .اند شده تبديل سياسی مبارزه

 ھا کاری ازخرده  دوری با و  گذشته از تر درايت با روز ھر کارگر ۀطبق پيشروان .دانند می طبقه اين خلف فرزندان

 قدرت نمای جھان جام در بازی و داخلی  طلبان اصالح از روی دنباله و  ھا برکه در شنا از دور هب ھا، گرائی وفرقه

 .دارند خود ۀطبق اليزال قدرت  به رو ند،ا بسته واسرائيل امريکا کمک به دل که سياسی احزاب خالف بزرگ ھای

 سرمايه نظام وستم استثمار ۀادام جز چيزی که  "ملی آشتی" و امريکائی چنج رژيم – جبھه دو ھر  به گفتن نه با  آنھا

 .کنند می دفاع  جان پای تا سوسياليسم و کارگری بديل از  نيست؛ داری

 ايران کارگری جنبش در نوينی تاريخی دوران .پاست بر غوغائی کارگر ۀطبق ميليونی عظيم جنبش پرخروش دردريای

 .است تکوين حال در

 امپرياليسم و داخلی ارتجاع  برابر در  کارگر ۀطبق مستقل عمومی مشی از استوار طور هب کارگر ۀطبق پيشروان

 برای و طلبند وحدت ده،کر  فشاری پا است تشکيالت و وحدت کارگران ۀچار – شعار روی .کنند می دفاع  جھانی

 .کنند می مبارزه مردم عظيم اکثريت سود به انقالبی
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 حزب ايجاد .گيرد صورت بايد زيادی کار ھنوز پيروزی به شدن مطمئن برای که آگاھند درستیب کارگر ۀطبق پيشروان

 کارگری ھای تشکل ايجاد جھت و گيرد قرار روز کار دستور در بايد مبرم و ناپذير تخطی ای وظيفه  ۀمثاب هب انقالبی

ّمجدانه بايد  آنھا کردن وسراسری  و بزرگتر ھنوز اتحادی کارگر، ۀطبق نھائی پيروزی تضمين برای و نمود مبارزه ُ

   .آورد وجود هب بايد مردم عظيم ھای توده از تر گسترده ھنوز یھمبستگي

 محمد ھمرزمش رفيق  اکسپاریخ مراسم در را کارگری راستين جنبش سياسی  مشی اين درست صالحی محمود

   .کرد بيان دستگيری از ھراس بی جراحی

 .چنج رژيم شيرينی دور ليسان کاسه از نه و ستا خودشان داخلی ھای دارودسته از نه رژيم ھراس

 عمل در یپا ھای چھره از  است کارگری مبارزات افزون روز رشد از خارجی و داخلی داران سرمايه و نظام ھراس 

 .است......... صالحی محمود  و شھابی ،رضا بخشنده کورش زمانی، شاھرخ چون  یکارگران

 .ھستيم سياسی زندانيان کليه شرط و قيد بدون آزادی خواستار کارگری ضد ۀوحشيان رفتار اين کردن محکوم ضمن ما 

کار زار اخير دفاع از . ند در سراسردنيا دوستان خوبی دار رضا شھابی و کليه زندانيان سياسی ايران محمود صالحی ،

حاميان آنھا در سراسر جھان  باز بر خواھند خاست و برای آزادی بدون قيد شرط آنھا . شھابی گواھی است براين مدعا 

 .مبارزه خواھند کرد

  کارگر ۀطبق انقالبی حزب تدارک بسوی پيش
  جمع قدم اول 
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