
  ایجاد تشکل کارگریپیام کمیتۀ هماهنگی برای

 به محمود صالحی و نجیبه صالح زاده
 

                                                                                               محمود و نجیبه عزیز
 . مـا را بـه درد آورد       دل همۀ سرمایه   و اقامۀ دعوا علیه شما توسط یک عامل           تهدید به مرگ   م، توهین، ضرب و شت   

یـک   که این بار به شکل رفتار        ،همان طور که خود شما خطاب به مردم آزاده گفته اید، آزار و اذیت عامالن سرمایه               
نظـام ضدبشـری     .تازه ای نیست  ی کارگران حق طلب به هیچ وجه چیز        در زندگ  افسراداره آگاهی ظاهر شده است،    

کـارگران  . و بی رحمی ها را در حق مـا کـارگران روا داشـته اسـت                واع ستمگری ها  سرمایه داری قرن هاست که ان     
اما از سوی دیگر این نیـز واقعیتـی         .  زندانی، شکنجه، ترور و اعدام شده اند       .ت قرار گرفته اند   مبارز بارها مورد اهان   

 حقـوق  .ن جلـوگیری کنـیم  اخراج همکاران ما بارها توانسته ایم از .هم پیروزی های متعددی داشته ایم است که ما    
  رای ناعادالنـۀ . کار باز گردانیم دوستان اخراجی را به سر. سازیم همکاران زندانی خود را آزاد   .مان را افزایش دهیم   

                                                                       ... والن کارگری را ملغی سازیما داد گاه ها علیه فع

 و توان انجام آن را داشـته باشـیم          ان شما به مثابه عضوی از خانواده تان به هر کاری که الزم باشد             ما دوست 
ت تـا بـه    دست خواهیم زد و از کارگران و مردم شرافتمند و عدالت خواه ایران و جهان نیز خواهیم خواس                 

 مردمی شـما و ایمـان بـه درسـتی          - رگری کا  پشتوانۀ ما و خانواده تان نشانۀ     ش  روحیۀ .یاری شما برخیزند  
         .                                                                      فعالیتی است که در پیش گرفته اید

، دست تان را به گرمی می فشاریم و در مبارزه با هرگونه ستم سرمایه خود را                 با آرزوی سالمتی و پیروزی    
                                                                                               .در کنار شما می دانیم

 قتـل هـای زنجیـره ای درس عبـرت گرفتـه             امات ارشد جمهوری اسالمی از مسئلۀ      مق در ضمن امیدواریم  
ند تـا بعـد هـا        دعوا علیـه شـما شـو       تعرض و اقامۀ  تهدید و   در  ) عال کرمی   ( باشند و مانع علی آریامنش      

                                             .ی خود سرنیروی انتظامی معرفی کنندمجبور نشوند او را از اعضا
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