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 استيصال ودرماندگی مسئوالن جمهوری اسالمی

  !ردممابر نفوذ و پايگاه اجتماعی محمود صالحی درميان در بر
   ه هشتاد و ششمابهمن  مهفت                                                                                                یحمد محمدم
 

   
 بهمن ماه، جمعيتی زيادی از مردم آزاديخواه ، رفقا و دوستان محمود صالحی از شهرهای ۵روز جمعه بعد از ظهر 

کرمانشاه، کامياران، سنندج، پاوه ، سقز، ديواند ره و شهرهای ديگر برای ديدار با محمود صالحی، رهسپار 

با وجود جمعيت زياد در محوطه بيمارستان فقط تعدادی کمی ازمردم موفق می . می شونّدبيمارستان توحيد سنندج 

مسئوالن جمهوری اسالمی وقتی متوجه می شوند که محکوم کردن محمود . شوند با ايشان ديداری کوتاه داشته باشند

ست بلکه بيش از پيش باعث به مرگ تدريجی در زندان، در روحيه او و دوست دارانش نه تنها تاثير منفی نداشته ا

محبوبيت محمود، ترويج انديشه وافکارش و اتحاد وهمبستگی بيشتر کارگران ومردم آزاديخواه شده، راه عالج را در 

اين می بينند که در و پنجره های اطاق محمود را مسدود کرده تا از اين طريق مانع ديدار حضوری محمود با جمعيت 

 سال بخاطر دفاع از حقوق خود و د يگر ٨اکميت جمهوری اسالمی به مدت حدود محمود در طول ح.حاضر بشوند 

کارگران ايران در پشت ديوارهای بتونی سلولهای اداره اطالعات و ديگر زندانهای جمهوری اسالمی از جمله سقز، 

ز از گذشته درس با اين حال مسئوالن جمهوری اسالمی هنو. مهاباد، سنندج محبوس و بارها ممنوع مالقات شده است

عبرت نگرفته اند و درک نکرده اند و يا نميخواهند درک کنند که در طول اين مدت هرگز نتوانسته اند از محبوبيت، 

نفوذ و ارتباط با طبقه کارگر محمود بکاهند تا چه برسد به اينکه بخواهند با روزنامه و نايلونهای نازک سياه مانع 

اه هيچ قدرتی قادر نيست مانع ارتباط معنوی محمود با کارگران و مردم آزاديخو. ندارتباط محمود با دوستدارانش بشو

جمهوری اسالمی بارها افراد زيادی از نيروهای خويش را دستگير و  .جهان بشودتا سرسرايران و ميليونها کارگر در

يروزی مجلس، از جانشين خمينی تا از شاعرا و نويسنده گان اسالمی گرفته تا وزرا و نمايندگان د. زندانی کرده است

جمهوری اسالمی توانست همه را از . شهرداران و ديگر مقامات دولتی که به نوعی معروف و مقبول جمعی بودند

ی پايگاه اجتماعی و مردمی ميدان بدر کند و با زندانی کردن و افشايشان از صحنه سياست خارجشان کند چون دارا

اختالفشان با . نبودخدمت اکثريت جامعه افکارشان درزحمتکشان نبود وافع کارگران وزيرا منافع آنها من! نبودند

  !کاری که خواست بکندتوانستند با آنها هر.هايشان بودهم جناحيياتامين منافع مادی شخصی وط بخاطرفقحاکميت فقط و

که به ضرر نظام اسالمی اش تمام نشود، با محمود که يک کارگر خباز است نتوانست نخواهد توانست کاری بکند ! اما

محمود نماينده . منافعی جدا از منافع طبقه کارگر ندارد. چون محمود رهبر کارگری و مدافع حقوق کارگران است

هيچ نيروی قادر نيست مانع ارتباط محمود با هم طبقه ای . طبقه ای است که اکثريت مطلق جامعه را تشکيل می دهند

  .تاييد کننده اين ادعا است )پيام محمود صالحی به مناسبت کشتار کارگران مس خاتون آباد( .هايش بشود

  .زنده باد محمود صالحی
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