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  یصالح  محمودتي وضعراموني پستيالي سوساني دانشجوهيانيب

 
هفتماه هشتاد وفروردين م چهار                                                                     دانشجويان سوسياليست  

 
     

  دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران۵يانيه شماره ب

 بيانيه دانشجويان سوسياليست پيرامون وضعيت محمود صالحی

 مسايل متعددی بدل گشته است و همين او را به يک نماد   ند سال اخير به کانون و محل تقاطعنام محمود صالحی در چ

محمود صالحی به عنوان يک فعال چپ .  ايران بدل نموده است   و پرچم در جنبش کارگری و عرصه سياست در

اه و نيم را در زندان به  دو م١٣٧٨ -٧٩در سالهای .  به زندان افتاد١٣٧٤ بار در سال جنبش کارگری برای نخستين

و در آستانه برگزاری مراسم اول ماه مه بار ديگر  ١٣٨٣در سال .  ماه زندانی بود٨ مدت ١٣٧٩پاييز  در .سر برد

 و هم اکنون نيز چندين ماه است که دربدترين شرايط و با تنی رنجور در زندانهای  به مدت دو هفته باز داشت گرديد

 در ١٣٨٣سال ) روز جهانی کارگر ( در اين ميان برگزاری مراسم اول ماه مه .  برد جمهوری اسالمی به سر می

سقز توسط فعالين پيشرو کارگری اين شهر و در راس آنها محمود صالحی را می توان بمثابه نقطه عطفی در تاريخ 

ی مراسم اول ماه مه با دستگيری اين پيشروان کارگری در آستانه برگزار. جنبش کارگری در ايران محسوب داشت 

واقعه بزرگ تاريخی ای در جنبش کارگری ايران به وقوع پيوست که نتايج ديرپايی برای جنبش کارگری در ايران 

ديدار . داشت و موقعيت اين جنبش و همچنين تناسب قوای گرايشهای درون آن را برای مدتی طوالنی تغيير داد 

 در    " کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری "  ينده هيات با نما  آوريل همان سال٢٩محمود صالحی در 

تهران و در محاصره نيروهای امنيتی و همچنين يورش نيروهای رژيم به کارگران سقز قبل از آغاز مراسم و 

خانه  " به    نفر باعث شد تا تالش و نقشه نهاد ارتجاعی وابسته به حاکميت موسوم٧ نفر و زندانی کردن ۵٠دستگيری 

( او . ال .  به رسميت شناخته شدن توسط آی   در جهت پذيرفته شدن به عنوان عضو در اين کنفدراسيون و" کارگر 

به عالوه . از اين طريق بمثابه تشکل نماينده کارگران در ايران با شکست مواجه شود ) سازمان بين المللی کار 

نست موانع عمده ای عليه سياستهای جنبش اصالحات و دوم گرايش چپ جنبش کارگری با وقايع اول ماه مه سقز توا

) بمثابه متحد استراتژيک جريان دوم خرداد ( خرداد در جنبش کارگری و نيز گرايش رفرميستی و راست اين جنبش 

شخصيتهای . در جهت ايجاد تشکل کارگری در چارچوب توافق نامه سازمان جهانی و وزارت کار به وجود آورد 

نبش کارگری به ويژه محمود صالحی از خالل تالشها و مبارزاتشان در جهت برگزاری مراسم مستقل جريان چپ ج

 و همدلی تشکلها و نهادهای کارگری در  اول ماه مه توانستند به شخصيتهايی با شهرت جهانی بدل گردند و حمايت

به عالوه گرايش چپ  .جلب نمايند سطح بين المللی و طبقه کارگر جهانی را به تالشهای جنبش کارگری در ايران 

جنبش کارگری که اکنون به واسطه تحوالت اين سالها يکسره با نام و فعاليتها و مبارزات محمود صالحی تداعی می 
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شود ، عالوه بر صف بندی در مقابل گرايش رفرميستی در اين جنبش که فعاليت خود را بر مبنای همکاری و سازش 

را دگرگون سازد و " کارگر "  از  ه بود ، توانست درک صنفی ، قشری و غير سياسیکار و سرمايه پی ريزی کرد

حمايت محمود صالحی از مبارزات بخشهای ديگر طبقه : چهره ای اجتماعی و فعال و دخالتگر را از خود ارائه دهد 

) روز جهانی زن ( مارس  ٨کارگر در ايران و سخنرانی درتجمعات آنها ، ارسال پيام برای زنان مبارز به مناسبات 

و همچنين دانشجويان چپ و سوسياليست توسط محمود صالحی و همين به راه افتادن موج تحرکات حول موضوعات 

مربوط به طبقه کارگر و ايجاد کمپينها و کميته های حمايت از محمود صالحی و ساير فعالين و مبارزات و اعتصابات 

عالوه بر اينها ، .  در امتداد چنين درک و تصويری شکل می گيرد  ...و در بخشهای مختلف طبقه کارگر و جامعه 

به واسطه حضور محمود صالحی و ساير فعالين ) بمثابه يکی از شهرهای منطقه کردستان ايران (  سقز  آنچه در شهر

نبش بدل شد ، پيشرو کارگری گذشت و به برگی از تاريخ پر افتخار جنبش کارگری ايران و سنتی نيرومند در اين ج

جنبش کارگری در کردستان را به حلقه نيرومند جنبش کارگری در ايران و بستری برای تربيت رهبران و سازمان 

دهندگان سازش ناپذير چپ در اين جنبش تبديل کرد تا حدی که حافظين منافع سرمايه به تشکيل جوخه های 

 سال    مجيد حميدی را در بيست و ششم مهر گرديدند و فعال کارگری کارگری در اين منطقه متوسل   ضد ترور

 .گذشته در خيابانهای سنندج به گلوله بستند تا جنبش کارگری و کليت جامعه را از حضور اين رهبران محروم کنند 

جای همين وزنه سنگين جنبش کارگری در کردستان ، قادر است حرکت در جهت رفع ستم ملی در اين منطقه را به 

 و سراسری جنبشهای  اتکا بر راهبردهای ناسيوناليستی و نقشه های امپرياليستی در خاورميانه ، با مبارزات پيشرو

  . اجتماعی در ايران حول جنبش کارگری پيوند زند

 کوشيدند حکم جهانی طبقه کارگر در مورد اول ماه مه را در خيابانهای ١٣٨٣سال درمحمود صالحی و کارگران سقز

روند رو به پيش جنبش کارگری ايران از همان روز آغاز شده و ادامه دارد و باعث ايجاد فضايی  .شهر محقق کنند

همين . برای رشد قطب چپ و سوسياليستی در جنبشهای اجتماعی ديگر از جمله جنبش دانشجويی گشته است 

" و " کمونيسم " در ايران و تحت عنوان پيشروی ، حتی جرياناتی را که تحت تاثير دوران رونق اصالحات حکومتی 

 به جريانات ديگر غير از طبقه کارگر بسته بودند و نوعی راديکاليسم ماورا طبقاتی و غير   چشم اميد "  کارگر

کارگری را پايه فعاليت خود قرار داده و به جناح ميليتانت اپوزيسيون مدرنيست و سکوالر ايران بدل شده بودند را 

 . راندنيز به حاشيه 

 سياست پرولتری در جنبش دانشجويی و فراروياندن اين  ما به عنوان دانشجويان سوسياليست در جهت نمايندگی افق و

ما تالش می کنيم تا سيمای محمود .  می کوشيم  جنبش به جنبشی ضد کاپيتاليستی و متحد استراتژيک طبقه کارگر

يقی و فروتن جامعه ای آزاد و برابر ، مبارزينی از تبار صالحی و محمود صالحی های ديگر بمثابه معماران حق

 به جای تمثال خاتمی ها و شريعتی ها و اکبر گنجی ها و عبدالکريم سروش   کمونارهای پاريس و کارگران بلشويک ،

که در مرحله کنونی و در ادامه روندی . ها و بازرگانها و مصدقها و سحابی ها بر ديهيم جنبش دانشجويی نقش بندد 

 و تشکلهای توده ای و   جنبش کارگری نيازمند سالح اصلی خود ، نيروی منسجم و يکپارچه خود  آغاز شده است

مطالبات دموکراتيک در سطح جامعه   طبقاتی خود در سطح سراسری است که به اعتقاد ما کليد اصلی پيشبرد و تحقق

النی ما پيش از هر چيز به حضور و سالمت فيزيکی در اين مسير پرپيچ و خم و طو. و جنبشهای اجتماعی نيز هست 
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فشار . اکنون بيش از هشت ماه از زندانی شدن محمود صالحی می گذرد . رفيق محمود و رفقايی مانند او نياز داريم 

او عالوه بر نارسايی کليه از مشکل قلبی که از نتايج مستقيم . زندان باعث وخامت جسمانی شديد محمود شده است 

محمود صالحی با پايان يافتن دوران محکوميتش قرار بود در چهارم فروردين ماه .  است نيز رنج می برد زندان

 اما مسئوالن قضايی و نهادهای امنيتی با پرونده سازی از آزادی وی جلوگيری کرده اند   امسال از زندان آزاد گردد

 از دانشجويان چپ ، برای او مجددا قرار  ايت نظير صدور بيانيه توسط محمود صالحی در حم  به بهانه هايی و

محمود صالحی نيز در اعتراض به اين اقدام اقدام به اعتصاب خشک کرده و قصد دارد تا . بازداشت صادر نموده اند 

شورای همکاری  "   با رفقايمان در ما هم صدا و هم گام . دريافت حکم آزادی خويش به اين اعتصاب ادامه دهد

اعتراض خود را به تصميم مسئولين قضايی اعالم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون  " لين کارگریتشکلها و فعا

قيد و شرط محمود صالحی می باشيم و ضمن آنکه مسئوليت هرگونه آسيب احتمالی بر اين فعال و رهبر کارگری را 

مت ا می کنيم به خاطر حفظ سالمتوجه حکومت و نهادهای قضايی و امنيتی آن می دانيم ، از رفيق محمود تقاض

ما مسير پر پيچ و خم و دشواری پيش رو داريم و در اين مسير به حضور ، . خويش از اعتصاب غذا دست بکشد

تاريخ معاصر ايران کوله باری از مسايل بغايت . فعاليت ، مبارزه و رهبری محمود صالحی احتياج مبرم هست 

د صالحی خرد و  شايد طبقه کارگر در زير بار اين مبارزه مانند پيکر محمو.دشوار بر دوش طبقه کارگر نهاده است 

نمی تواند از اين رويارويی دست بکشد چون در اين صورت طبقه اش متالشی می شود و همه  مجروح شود اما اگر

  .دکشور به مغاک بربريت سقوط می کن
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