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کمک به محمود صالحی ،کمک به جنبش کارگری است
محمود صالحی چھره شناخته شده جنبش کارگری با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم
می کند .سرمايه داران که از طريق دست رنج ما ثروت ھای نجومی انباشت نمودند ،ما
کارگران را از ابتدايی ترين امکانات محروم نموده اند .محمود صالحی نمونه مشخص
اين مورد است .با وجود آنکه او چھره ای شناخته شده و سرشناس است ،اما قادر نيست
ھزينه درمان را بپردازد ،چون او يک کارگر است.
دوستان و رفقای او و ديگر فعالين و طرفداران جنبش کارگری بسيج شده اند تا ھزينه
درمان او را جمع آوری کنند و از اين طريق به جنبش کارگری کمک می کنند تا يکی از
صديق ترين نمايندگانش را حفظ نمايد .در جريان مبارزه طبقاتی ،کارگران ھر چند که
به لحاظ اقتصادی ضعيف ھستند و دار و ندارشان را سرمايه داران به يغما برده اند ،اما
خوب می دانند که بايد متحد باشند و بازو در بازو پيش بروند .نجات رفيقمان تنھا از
عھده کارگران آگاه بر می آيد.
در آن سو سرمايه داران و روشنفکرانشان آرزوی مرگ محمود و امثال او را می کنند،
انسان دوستی آنھا تنھا شعارھای پوچ و توخالی است که سر می دھند تا بلکه دست ھای
آغشته به خون خود را برای چند صباحی مخفی نگاه دارند .در اين گيرو دار حتی
روشنفکران بورژوايی يافت شدند که به تالش جمعی برای نجات محمود صالحی
اعتراض کردند و تالش نمودند با صغرا و کبرا چيدن ،اين اتحاد کارگری را مخدوش
کنند .اما فعالين جنبش کارگری آگاه تر و با تجربه تر از آنند که چنين ياوه ھايی بتواند
خللی در مبارزاتشان ايجاد نمايد.
ما نيز به سھم خود به ھمراه ھمه فعالين صديق جنبش کارگری تالش برای نجات جان
محمود صالحی را جدای از کمک به جنبش کارگری نمی دانيم و در اين راه ھمراه و
ھمگام ھستيم.
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