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دمحمو ی زخم هایبرا  
 هشتاد وهفتاول ارديبهشت                                                                  یفي شرايور

  
کسی نبود که ." محمود صالحی آزاد شد" :پيچيد همه جافروردين خبر کوتاهی بسرعت باد در ١٨روز يکشنبه عصر

اشک شوق خود را  هيجان، خبررسانان مژدگانی می خواستند و گيرندگان خبرهم از فرط.را پنهان کند شادمانی اش

  . صحبت می کردندخوبی به يکديگر می رسيدند و ازچنين روز نمی توانستند نگه دارند،

چرا که کارگر  ،در کنار او رقص و پايکوبی کردند.رساندند خود را به منزلش طولی نکشيد که دوستداران محمود،

او  دوستش می دارند،. به ميان آن ها بازگشته بود يکسال بيماری و کشاکش با درد رنج، ، بعد اززحمتکش و محبوبشان

 . و نگران دردها و زخم هايش هستند از خود می دانند را

اشک کودکان و زنان خاتون آباد است  زخم های او،. بيماری و دردهای جسمی اوست فراتر از ،اما زخم های محمود

حق داشتن تشکل و  رانندگان اتوبوسرانی و کارگران پرريس است که برای دفاع از آورشان را از دست دادند؛ که نان

مراکز ديگر است که دست مزدهايشان  کارگران نساجی و نيشکرهفت تپه و دهها ی انسانی،کتک خوردند؛زندگ

کارگری است که زير آفتاب سوزان در کوره پز خانه ها کار می  عرق ريخته شده ی خانواده های پرداخت نمی شود؛

چهره ی   و سفيد،امضا می کنند؛قراردادهای يک ماهه است که با نگرانی به آينده، کنند؛ مصائب هزاران کارگر

فرزندانش  کارگر بيکاری است که غروب دست خالی نزد زن و بچه هايش بر می گردد و صورت خود را از رنجور

 ...و پنهان می کند؛

پاک و زحمتکشی است که زندگی خود را بيدريغ وقف تالش برای  های شريف، قلب تپنده انسان محمود صالحی،

امرار معاش  دنيايی که در آن کسی مجبور نشود برای.ها و آرزوی داشتن دنيايی زيبا کردندانسان  برابری حقوق

 .اشدب جامعه ثمره ی کار انسان در خدمت بهتر زيستن و شکوفا شدن و نيروی کارش را بفروشد

  

  .آزادی محمود بر خانواده و دوستدارانش مبارک باد

                                                                          

  ٢٧/١/٨٧  شريفی وريا

یصالح  دفاع از محمودتهيکم  
 

 
 

 


