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روز)  اسفند١٦( مارس ٦به مناسبت   

نبا کارگران در ايراهمبستگی  اقدام جهانی در   
ماه هشتاد و شش م اسفند دهپانز                                                                         هصالحزاد بهينج 

  
 

کارگری  المللی اتحاديه های  بين  و کنفدراسيون ) اف.تی.آی (بنا به فراخوان فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل 

همسرم محمود صالحی و  رهائی آقای منصور اسانلو   مارس، برای ۶جهانی را در روز  کارزاری )  سی.يو.تی.آی(

.کنمميقدردانی وايران تشکرهمبستگی با کارگران دراين اقدام ارزشمند درمن به نوبه خود صميمانه ازاند، سازمان داده  

 سنندجزندان مرکزی شهرهمچنان درنارسائی کليوی،يم جسمانی ناشی ازعليرغم وضعيت وخمحمود صالحی،همسرم،

 و پروستات، به روز وخيمتر ميشود، ناراحتی قلبی، بزرگ شدن حجم کليهی محمود روزوضعيت جسمان. بند است در

از لحاظ فيزيکی با  روده و کليه از جمله مشکالتی است که محمود  ناراحتی اعصاب، سوء تغذيه، ضعف شديد، ورم 

عليرغم همه قوانين ، وی را حاميان سرمايه. پا برجاستولحاظ روحی همچنان استوار اما ازآن دست و پنجه نرم ميکند

.اند حق درمان و معالجه پزشکی محروم کردهالمللی از بين  

ميداشت روز ايهايش، به خاطر گرا هم طبقهترين حقوق خود و ايی پايهفقط به خاطر دفاع ازرا  حاميان سرمايه، محمود 

ادهای دولتی، به خاطر دفاع از حقانيت حق ايجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و نهدفاع ازجهانی کارگر، به خاطر

.اند مبارزات کارگری و کرامت انسانی ناعادالنه محاکمه و به بند کشيده  

شناسد، ديگر جنبشهای اجتماعی را به رسميت نمي و کارگرايران حقوق اوليه طبقهداری در سرمايه محافظان سرمايه و

 جهان به رسميت شناخته شده  کشورهایبسياری ازسالهاست درن مبارزات جنبش جهانی طبقه کارگرحقوقی که به يم

ميجويد تا جنبش  زندان توسل  همچون سرکوب و ابزارهائی  يران به اداری در سرمايه  و ماموران کارفرمايان. است

.تحقق مطالباتشان باز داردمبارزه برای ايجاد تشکل وجنبش زنان را ازجنبش دانشجوئی وقه کارگر،اجتماعی طب  

حرمت دفاع ازو درمحمود صالحی  اسانلو وی فعاالنه برای آزادی آقای منصورطبقاتاين کارزارماست که دراکنون بر

 به شرکت کنيم واند،  شده به ضربات شالق  ه محکوم ک اول ماه مه سنندج  وکرامت کارگران شرکت کننده در مراسم 

که هم  داد  نخواهيم  اجازه  و ايم  جزم کرده مبارزاتمان  تداوم برای  را  خويش  عزم که ما داری نشان دهيم   سرمايه

. کنندرا عليه آنها صادراسم اول ماه مه احکام تحقير آميزمر و به جرم شرکت دربند بکشندايهايمان را در طبقه  

 شرکتاين کارزارهمه آن عزيزانی که دلسوزانه در را سازمان داده و زاراين کار که  همه کسانی از ديگر يکبار  من

.ميکنند تشکر و قدر دانی ميکنم  

 نجيبه صالحزاده

١٣٨٦ اسفند ١۵  

 


