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!!! استی جنبش آارگریروزي پی به مثابه ی محمود صالحیآزاد  

 
 هشتاد وهفتاول ارديبهشت                                                                  کميته دفاع از محمود صالحی

  
  فتحی ، بهزاد سهرابی بهروز خباز، سعيد مقدم، مازيار مهرپور ، شريفه محمدی ، سيروس

  
فرسای زندان، آه نارسايی آليوی و   روز شرايط سخت و طاقت١٤محمود صالحی، سرانجام پس از تحمل يك سال و 

، البته با ١٣٨٧ فروردين ١٨نبه آرده بود، در روز يكش ديگر نارسايی های جسمی وی، آن را سخت تر و دشوارتر

  .اتهامی ديگر، از زندان عوامل سرمايه آزاد شد قرار وثيقه ای ديگر و برای

تأثير گذار خويش، نشان داد آه به راستی  محمود صالحی، در طول مدت زندان نيز، هم چون سراسر زندگی ُپربار و

. گاه، بی ريا و سرسخت آارگری را دارا می باشدهای يك آارگر آ لياقت و شايستگی برخورداری از همه ی ويژگی

 در مقابل همه ی فشارها و محدوديت هايی آه به اشكال و صور مختلف از جانب آارگزاران وی شجاعانه و با افتخار

ی آارگر در هم بشكند،  سرمايه متوجه او می شد تا روحيه و پايداری وی را به عنوان يكی از رهبران عملی طبقه

اراده ی خستگی ناپذير طبقه ی آارگر را در مواجهه  ود و بدين وسيله و از اين راه، گوشه هايی از عزم ومقاومت نم

او به دفعات تا آستانه ی مرگ پيش رفت، اما هيچ . سرمايه داران به نمايش گذاشت با معضالت و فشارهای سرمايه و

متعدد آنان تمكين  ها و وعده های رنگ و وارنگ ومقابل عوامل سرمايه سر تسليم فرود نياورد و به تقاضا گاه در

آارگر و برگزاری جشن اول ماه مه و  دستگيری محمود صالحی، آن هم به خاطر بزرگداشت روز جهانی. ننمود

فشارها و شرايط سخت زندان، به رغم همه ی نارسايی ها و  مقاومت و سرسختی وی در مواجهه با ناماليمات،

آه وی، بطور مداوم با آن دست و پنجه نرم می آرد، وجدان آگاه و بيدار شمار زيادی  مانیمحدوديت های پزشكی و در

بسياری از آارگران را به  آارگران و فعاالن آارگری را در سرتاسر جهان به خود معطوف نمود و دست ها و قلب از

رای آزادی اين رهبر عملی مخلص و تالش و پيگيری ب هم پيوند زد و به نوبه ی خود، بخش های وسيعی از آنان را به

  . واداشتشريف آارگری ترغيب نمود و به تكاپو

را آزاد آنند و قصد داشتند تا او را هم چنان  ديديم آه عوامل سرمايه و سرمايه داران، تمايل نداشتند آه محمود صالحی

جاعانه ی وی، در دست زدن به اما مقاومت پر شور و ش. زندان نگه دارند و البته به بهانه های واهی و پوچ در

به  آه از وی جز پوست و استخوان بر جای نگذاشته بود و همراه با آن اعتراضات گسترده و رو اعتصاب غذای خشك

نهايت گماشتگان سرمايه را  رشد آارگران و فعاالن آارگری در داخل و خارج از ايران و در اقصی نقاط جهان، در

  .ی از زندان نمودمجبور به عقب نشينی و آزادی و

فعاالن آارگری و همين طور دوستان و  جا دارد تا در همين جا از تالش ها و مبارزات بی وقفه ی آارگران و
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پيگيری و تالش خستگی ناپذيری " کميته ی دفاع از محمود صالحی "همراهان اين رهبر صديق آارگران آه در قالب 

 داشتند و در دفاع از محمود صالحی و اطالع رسانی همه روزه وبرای آزادی وی برعهده  را در طول مدت زندان،

کارگران آگاه و همه ی  گاه لحظه به لحظه ی شرايط سخت و طاقت فرسای زندان و بيماری وی، برای جلب توجه

و سرانجام نيز با تجمع در مقابل زندان و  وجدان های بيدار در سرتاسر جهان از هيچ کوششی فرو گذار نکردند

و . فروردين، به سهم خويش و در حد توان، نقش ايفا نمودند، ياد کنيم ستری شهر سنندج در روزهای چهارم و پنجمدادگ

و آگاه او  ی اين ها ياد کرد، اما از خانواده ی گرامی و شريف محمود، به ويژه همسر جسور، وفادار نمی توان از همه

  . نکرد و قرار نداشت، يادکه به راستی برای آزادی وی از زندان لحظه ای آرام

آزادی او را می توان به عنوان بخشی . ماست محمود صالحی، سرانجام از زندان سرمايه آزاد شد و هم اکنون در ميان

  .طبقه ی کارگر، اين طبقه ی محروم و تحت ستم سرمايه به حساب آورد از پيروزی جنبش کارگری و نمادی از آزادی

تبريک گفته از صميم قلب برای اين کارگر  خانوداه ی محترم و گرامی محمود صالحی،ما اين پيروزی دلچسب را به 

کارگری آرزوی سالمتی و شادکامی در همه ی شئون زندگی و  خستگی ناپذير و اين رهبر عملی مخلص و شريف

  .ريماکارگری را د سرفرازی بيش از پيش، در جنبش
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