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به دلسوزان و مبارزانامه قدردانی نجيبه صالحی ن  
 

   اه هشتاد و ششم آذرمچهار بيست                                                                                    ه صالح زادبهينج
     

به همه مبارزانی که امنيت خود را . به همه دلسوزانی که جويای حال محمود، من و فرزندانم هستند

گاهگری پيرامون وضعيت محمود و برای مداوا آ و به طرزی خستگی ناپذير در جهت به خطر انداخته

  .و آزادی او تالش ميکنند

  
من مثل يک مادر، يک همسر و يک همسفر از . يممن و فرزندانم در يکی از سخت ترين لحظات زندگيمان قرار دار

محمود فقط يک شوهر عزيز . در برابر چشمانم آب ميشودعزيزترينم شمع وجود محمود صالحی، اين . درون ميسوزم

او پيشاهنگ من در زندگی .  طبقاتی و سياسی استهام بخش من در موضعگيريهای درست، او ال.نبوددلسوزو پدر 

او پرتو . ، سمبل نفرت از استثمار و تبعيض و نماد مبارزه با زورگوئی استيک کارگرآگاهر او مظه. اجتماعی است

همين او را به چراغ فروزانی در برگزاری .  کارگری به شيوه انترناسيوناليستی است-افکن مسير يک مبارزه طبقاتی 

کوردالن بر آنند تا اين چراغ را . ردمراسمهای مستقل اول ماه مه و تالش برای ايجاد تشکل مستقل کارگری تبديل ک

  .خاموش کنند، ولی غافلند که پرتو اين چراغ بر ميليونها قلب تابيده و خاموش شدنی نيست

 که نسبت به محمود و امر مبارزاتيش نشان داده ميشود و تالش همه جانبه و گسترده ایاين خصوصيات، دلسوزيهای 

محمود تحت عنوان تالش برای . يان است همه قوت قلب من هستندوسيعی که برای آزادی و مداوای او در جر

 وموثرش در مورد که بخشی از مبارزات طبقاتی برگزاری اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر، زندانی شده است، 

 ی به سبب روياروئيها.و مبارزه جوئی آنان در زندان استشرايط کار و زندگی کارگران ايران و انعکاس حق طلبی 

او الهام .  به علت تالش برای ايجاد تشکل مستقل کارگری در حبس است،مايه در بند استاش با عوامل سر جسورانه

  . بخش مبارزه به شيوه متشکل است

قرار بود او يک سال زندانی شود و صرفا از حقوق . درستتر بگويم دارند او را زجر کش ميکنند. محمود زجر ميکشد

 اظهار نظرهای دکتر متخصص کليه را ،!بيماری حاد کليه محروم کرده انداجتماعی محروم باشد، اما او را از مداوی 

نتيجه اين اقدامات که آگاهانه انجام گرفته در .  محروم نمودند تخصصیناديده گرفتند و عمال او را از هرگونه مراقبت

 روز است که آب بدنش دفع نشده و خطر سرايت سم به خونش شش. اکنون محمود در موقعيت بسيار بدی قرار دارد

در يکی از اين . فشار خونش در نوسان است و چند بار بيهوش شده است. پاهايش زخم درآورده است. وجود دارد

 متخصص بيماريها کليویتاکنون هيچ دکتر . مين خورده و امکان صدمه مغزی وجود داردموارد سرش به شدت به ز

ورند بيمارستان توحيد سنندج دارای امکان پيشرفته و مورد نياز  حتی اگر دکتر کليه هم بيا.اند به بالين او نياورده

  برسانند با اين شيوه برخورد چه چيز را ميخواهند به اثباتمقامات قضائی . محمود نيست
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آيا عدم مداوای محمود با توجه به وخامت جسمی وی و نگاه داشتن او در زندان چه چيزی را در اذهان عموم منعکس 
آيا اين فسمتی از مجازاتی است که قبال  !!ميکند جز اينکه محمود بايد عمدا به اين وسيله تا ورطه نابودی کشيده شود

د پيام ميدهند که هر کس عليه سرمايه و دستگاههای حامی آن بپا خيزد، حتی  آنها دارن!برای محمود تنظيم کرده اند؟

 ميروند که حتی شآنها در اين راه چنان پي. خواهد گرفتاگر شهرت جهانی هم داشته باشد در معرض نابودی قرار

گری و فعالين اعتراضات کارها ولاما ما به اتکای به تشک. آبرو ريزی بيشتر دستگاه قضائيشان را به جان ميخرند
اين چراغ بايد در مورد اين بی حقوقی ايستادگی کرد  پزشکان انساندوست وهمه انسانهای آزاديخواه بايد کارگری،

 .ميان ما فروزان بماندو درهمين امروز
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