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  :پيام محمود صالحی از زندان سنندج

  کننده شرکت سازمانده وتمام کارگران و دلسوزانبه خطاب 

  و و آقای اسال صالحیدر کارزار برای رهائی 

    
هم مرداد ماه هشتاد و ششهفد                                                                   د صالحیمو مح          

 

  
 يک روز جهانی را ITF  و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ITUCهای کارگری  کنفدراسيون جهانی اتحاديه

من و همسرم نجيبه . اند از رهبران سرشناس جنبش کارگری ايران، اعالم کردهبرای آزادی من و آقای اسالو، 

  . از اين اقدامات مبارزاتی تشکر ميکنيميمانه صم

 در شرايط سخت سياسی و  کهمييقترين تشکرهای خود را نثار فعالين کارگری و عزيزانی کنمهمين جا الزم است ع

مپين پشتيبانی از من را پيش برده و برای رهائی من و آقای اسالو اقتصادی داخل ايران با تحمل مصائب فراوان ک

  .اند کوشيده

 اگوست را به عنوان ١١ تا ٤تشکر ميکنيم که از " کمپين فعالين جنبش کارگری خارج از کشور"همچنين از اقدام 

  .اند هفته اعتراض مشترک برای رهائی من و آقای اسالو، اعالم کرده

 ه مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و مردم در ايران بارها در شرايط بسيار دشوار و طاقتمن در طی حدود سه ده

ه به من قدرت بخشيده تا در برابر ناماليمات و سختيها مقاومت کرده و به در چنين مواقعی آنچ. ام رار گرفتهفرسائی ق

به و که هميشه ای  طبقه هانی هستم؛ه من بخشی از يک طبقه جاين حقيقت بوده و هست ک مبارزه خود ادامه دهم

جنگ، ق حقوق خود و رهائی کليه انسانها از قيد استثمار، بی حقوقی، ای تحقشکلی از اشکال مشغول مبارزه بر

ئی که  صف کارگران و مردم آزاده.  بوده و هستیدار  و ساير مصائب جامعه سرمايه، تخريب طبيعتنژادپرستی

داشته شدن کارگران در ايران و   ايد تا عليه محروم نگه آمده رهای مختلف گرد، در کشو٢٠٠٧امروز، نهم اگوست 

  .اعتراض  کنيد فقط يکی از بروزهای اين واقعيت است ی من و آقای اسالوبرای آزاد

ام که قصد شرکت در مراسم  همانطور که شما به خوبی ميدانيد من با يک کليه بيمار صرفا به اين خاطر زندانی شده

من در اينجا بر خالف تمام عرف انسانی و بين المللی از مداوای الزم و  شرايط . ام  روز جهانی خود را داشتهمستقل

ئی فکر کند که  داران ايرانی نميخواهند کارگر به خود بعنوان يک طبقه ام چون سرمايه مناسب محروم نگه داشته شده

بر همبستگی جهانی تکيه کند و اگر چنين کرد او را تنبيه تواند روز جهانی دارد، سنت مبارزاتی جهانی دارد و مي

داران ايرانی گردن نگذاشته و  مفتخرم که به اين خواست سرمايه من به عنوان يکی از فعالين کارگری .ميکنند

  .نميگذارم و به اتکا به پشتيبانی مبارزاتی همه فعالين کارگری و مردم آزاده اين روزهای سياه را ميگذرانم
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کارگران در جهان اين اشکال را در . مبارزه برای احقاق حقوق کارگران ايران ميتواند اشکال مختلفی به خود بگيرد

می خواهم  من در اين گوشه زندان .تجمعهای امروز فقط يکی از اين اشکال است. اند کشورهای مختلف بکار گرفته

مطرح ميکنم؟ چون معتقدم که خواست را چرا اين . يدا کندمبارزه برای رهائی من و آقای اسالو اشکال موثرتری پکه 

در . ئی هستند وارد شدن به مرحله برخورداری از تشکل تودهکارگران ايران در شرايط حساس گذر از بی تشکلی و 

خت آزادی ما اين اطمينان را به ميليونها کارگر خواهد داد که ميتوانند با پردا. چنين شرايطی بايد ما بيرون باشيم

  . مبارزه کنند،هزينه کم برای احقاق حقوق خود و از آنجمله برگزاری مراسم مستقل روز جهانی خود و ايجاد تشکل

 ٢٠٠٧  نفر از برگزار کنندگان اول ماه مه١١مقامات قضائی . از اين فرصت برای يادآوری يک مسئله استفاده ميکنم

ها و های مختلف از نفت و پتروشيمی تا خودروسازي ان عرصهکارگر. اند  سنندج را به حبس و شالق محکوم کردهدر

 جنبشهای گوناگون ضروری همه فعالين.  خواستار لغو فوری اين احکام گردندکارگران ساختمانی گرفته الزم است

کسانی که نقش مفيدی در . کارگران دست در دست طبيعت خالق تمام نعمات هستند.  به اين کمپين بپيوندنداست که

  .ه ندارند نميتوانند کارگر را به خاطر برگزاری روز جهانی خود مجازات کنندجامع

اول شکی ندارم که شرکت کنندگان در آمپين لغو احکام من و آقای اسالو خواست لغو فوری احکام شرکت کنندگان در 

ن اول ماه سنندج از فردا  خود من نيز در اعتراض به احکام کارگرا.فزودماه مه سنندج را به خواستهای خود خواهند ا

  . از ساعت ده و به مدت بيست و چهار ساعت دست به اعتصاب غذا خواهم زد) پنج شنبه(

  
  عزيزان و دلسوزان،

  

به اتکا به نيروی متشکل و مبارزاتيمان ميتوانيم حقوق خود را بدست بياوريم و خود را از دست مصائب جامعه 

 .زوبه اميد آنر. داری نجات بخشيم يهاسرم

  

  
  هزاد جيبه صالحنمحمود صالحی و 

  ٢٠٠٧ اگوست ٨

  محمود صالحیع ازفا ديتهکم


