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 شهریور یکمشنبه  صبح روز پنج جنبش کارگری ایران،  و مقاوممحمود صالحی، این چهره محبوب و دل سوز

 وخيم اعدام شده ،وضعيت جسمی محمود.  سنندج منتقل گردید، به بخش اورژانس بيمارستان توحيد١٣٨٦
  .است

  
 حکومت درجه رسيده و ماموران ٢١بر اساس گزارش کميته دفاع از محمود صالحی، فشار خون نامبرده به 

اورژانش بيمارستان توحيد   و تحت تدابير شدید امنيتی وی را به»محمود صالحی «اسالمی با بستن دست و پای
  .قال دادندسنندج انت

  
محمود صالحی، ماموران   تاکيد و اصرار پزشکان بر ادامه معالجهبدون در نظر گرفتنپس از مداوای جزئی و 

  .ندد را به زندان باز گرداناو حکومت
     

 فروردین ٢٢ به یک سال زندان محکوم شده است، روز ، اسالمیحکومت  بی دادگاه از سوی،محمود صالحی
 در  ماه است که در زندان سنندج به سر می برد،٤حدود   او،.ندان سنندج منتقل شد بازداشت و به ز١٣٨٦
 پزشکان از این رو،.  درصد کار می کند٢٥ را از دست داده و کليه دیگرش نيز خود را یک کليه  او، کهحالی

 اما .ن انتقال یابد به خارج از زندا سریعا بایدمتخصص بارها اعالم کرده اند که وی باید برای مداوا و معالجه
 .مسئولين پرونده محمود، آگاهانه و عامدانه چشم و گوش خود را بسته اند تا محمود، ذره ذره ذوب شود

 

  
    

  محمود صالحی
 

 بی شک از این به بعد نيز با قامتی استوار از حقوق اقتصادی، سياسی و محمود صالحی، سرافراز بود و هست و
 با  برابری طلب و جنبش های تحت ستم، کودکان کاراجتماعی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی

 در عمل ثابت کرده است که نه تنها زندان و شکنجه، بلکه هيچ قدرتی ،تاکنون محمود. قدرت دفاع خواهد کرد
امروز محمود نه یک چهره سرشناس و محبوب و .  از جنبش کارگری نيست اشدر به شکستن اراده او، در دفاعقا

ياليست، س تشکل های کارگری، احزاب و سازمان های چپ و سو در نزد بلکه، ایران دردلسوز جنبش کارگری
  و افکارسند و به زیر و بم مبارزهنا را به خوبی می شاو در سطح بين المللی نيز نهادهای مدافع حقوق انسان ها

 آن ها در سه سال گذشته بارها به زندان و دستگيری محمود با نوشتن نامه هایی به .یی دارند آشنامحمود
 شرط وی شده اند؛ بارهای در تطاهرات وهان آزادی فوری و بی قيد اواض کرده و ختر اعسران حکومت اسالمی

احزاب ،  نمایندگان تشکل های کارگری،مود در کشورهای غرب برگزار شدهنگ هایی که برای آزادی محيها و ميت
گزارش این تظاهرات ها را با عکس های محمود در . ياليست سخنرانی کرده اندس و سوپو سازمان های چ

  . داده اندنشریات و دیگر رسانه های خود انعکاس 
  

 را با گوشت و پوست خود تجربه کرده است؛  نه تنها از دوران کودکی ستم و استثمار سرمایه داریمحمود،
کميته هماهنگی برای ایجاد « سخنگوی محمود نه تنها،  استزان سقزبنيان گذار اتحادیه خبا محمود نه تنها
 شناخته شده جنبش کارگری ایران در داخل و خارج کشور چهره سرشناس، بلکه یک است» تشکل کارگری



بر عليه  انه از موضع یک رهبر کارگری و دلسوزانهفداکارجسورانه،  انی ها و نوشته هایشنر سخاو در .است
 در برخی البته .از انسان و چگونگی پایان دادن به وضعيت موجود موضع گرفته استثمار انسان تستم و اس

گم رنگ کنند و حتی در جنبش کارگری را محمود نقش   است کهشده سعی  گاهاحرکت ها و جلسات پالتاکی
بيش از  ( عمر خود را دوران محمود، بهترینهم چونانسان مبارزی  .ی آزادی وی را به حاشيه برانندمبارزه برا

 بر عليه قدرت که با تمام حکومت اسالمی سپری کرده است  مخوف فقط به این دليل در زندان های)شش سال
ه، برپایی تشکل، اعتصاب و او برگزاری اول ماه م . کندمیار موضع جنبش کارگری مبارزه سيستم سرمایه داری 

برای محمو  او .حق طبيعی طبقه کارگر و همه جنبش ها و کانون های اجتماعی می داندرا قلم  آزادی بيا ن و
 یک  بر عليه سيستم سرمایه داری، کارگرطبقه مبارزه. مبارزه می کند  استثمار  نابرابری و ستم وهمه اشکال

 سرمایه و برقراری یک جامعه اشتراکی کمونيستی که در  سلطهفکندن برادر جهت بين المللی است که مبارزه
 مبارزه طبقه کارگر، اساسا یک مبارزه .گام برمی دارد ،کندن انسان دیگر را استثمار ، انسانیچن دیگر هيآ

 ن مبارزه طبقاتی آبدیده می شوند و ازط در ب هم چونان طبقه کارگررهبراز این رو، . تانترناسيوناليستی اس
این رهبران آگاهانه و با جان و دل بهای مبارزه . ویژگی های یک رهبر سياسی و اجتماعی برخوردار می گردند

می ایستند و  خود را نيز به عناوین مختلف می پردازند و با قامتی استوار در مقابل هرگونه فشار و تهدید و زندان
 به خصوص در حاکميت های دیکتاتوری، این رهبران .به چهره های مجبوب و دلسوز طبقه کارگر تبدیل می گردند

 اعتماد می رهبران خوددر چنين پروسه ای توده کارگران به .  می گردند و اعدامهمواره تهدید و شکنجه و زندان
ک نمونه ی محمود، براین اساس. می گذارند به مرحله پراتيک  نيز را آن هاکنند و سياست ها و فراخوان های

  .شاخص و برجسته ای از این رهبران در جنبش کارگری ایران است
  

تالشی در خارج .  جریان است جهت فراموشی محمود در در و شرمنده ایاز سوی دیگر، تالش های خزنده
 ، هم به عنوان یک زندانی سياسی و هم به عنوان یک رهبر کارگری، که محمود صالحیکشور زمزمه می شود

 چرا که مبارزه و موضع گيری های او گرایش رادیکال و سوسياليستی طبقه کارگر .رانده شودبه حاشيه 
 هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ سياسی فرصت یتالش هایصریحا باید گفت که چنين . نمایندگی می کند

   .ستطلبانه و زشت و ناروا
  

کل منافع و مصالح  در راستای همواره اریم و منافعی جدا از منافع طبقه کارگر ندروشن که ما کمونيست ها،
 اقتصادی،  روزمره در مبارزاتوظيفه روزمره خود می دانيم که.  می کنيمپيگيرانه و بی وقفه مبارزهطبقه کارگر 

 و در عين حال گرایش رفرميست درون طبقه را نيز .حضور فعالی داشته باشيم  طبقه کارگر،سياسی و اجتماعی
؛ دوما طبقه طبقه را تکه تکه می کنداوال و سالم نقد می کنيم، به این دليل که این گرایش در فضایی رفيقانه 

 و دولت های حامی  در مقابل سرمایه داریکارگر را با اتخاذ سياست های مماشات طلبانه و سازشکارانه
ن و قلم، آزادی آزادی بيا زادی تشکل و اعتصاب،آ برای  ها،همچنين ما کمونيست. دماین تضعيف می سرمایه

 زندان و  پایان دادن به آپارتاید جنسی، همچنين لغوهای فردی و اجتماعی و آزادی همه زندانيان سياسی و
 برقراری و  بساط سرمایه داری و حکومت حامی سرمایهبرای برچيده شدن  و به طور کلی ،شکنجه و اعدام

  نيز را و فرقه گراییتیسکتاریسگرایش گر، از سوی دی.  می کنيمتالشجامعه ای عاری از ستم و اسثمار 
  . نقد و طرد می کنيمقاطعانه

  
 به پاس احترام به انسانيت، مبارزه، مقاومت محمود صالحی و پيگير بودنش در من قصد دارم،در چنين شرایطی، 

  عمدتا از سوی جریانات چپ وکه مبارزاتی و همچنين او  زندگی و مبارزهدفاع از هم طبقه ای هایش،
زاب ح برای آزادی وی در داخل و خارج و حمایت و پشتيبانی تشکل های کارگری، ا و انسان دوستسوسياليست

آورم تا به عنوان  به نگارش در است راراه افتاده ياليست و نهادهای انسان دوستوسو سازمان های چپ و س
  .یک مجموعه و یک تجربه ارزنده جنبش کارگری در تاریخ ثبت شود

  
تشکل و اعتصاب، آزادی بيان اول ماه مه، و آزادی برگزاری آزادانه نام محمود، با جنبش کارگری و ت که مسلم اس

 شش تن دیگر از حمود وجنبشی که با دستگيری م.  اجين شده استو قلم و آزادی همه زندانيان سياسی
جنبش کارگری و خواست  امه دارد، راه افتاده و تاکنون نيز اد، به این سو١٣٨٣لين جنبش کارگری در اول ماه فعا

و حتی در جهت گيری و معطوف شدن . ها و مطالبات این جنبش را به سرعت به دورن جنبش کارگری جهانی برد
 بسيار موثر بوده است، نام محمود در همه این مراحل در  نيز به عرصه مبارزه کارگری ایرانیبرخی از جریانات چپ

زادی محمود، در واقع مبارزه آ مبارزه برای از این رو باید تاکيد کرد که. شده استجنبش کارگری ایران و جهان ثبت 
 مبارزه برای  و قلم،زادی بيانآزادانه و مستقل اول ماه مه، مبارزه برای تشکل مستقل و اعتصاب و آبرای برگزاری 

 نظر گرفتن مليت و جنسيت زادی و برابری همه انسان ها بدون درآآزادی همه زندانيان سياسی و مبارزه برای 
  . است

  
 عميقا تحسين  برای آزادی وی، فرزند محمود، سامرند صالحی،نجيبه صالحی، همسر و تالش ها و استقامت

  .برانگيز است
  

 فعالين کارگری و همه کسانی که محمود را از نزدیک می در پایان تاکيد کنم که از هرگونه همکاری و پيشنهاد
نگارش  در کاران کمپين هایی که برای آزادی محمود در جریان بوده و یا در جریان است و یا دست اندرشناسند

  . صميمانه استقبال می کنمپيشنهادی دارند،زندگی و مبارزه محمود، هر نظر و 
  



به اميد آزادی هر چه سریع تر .  از گذشته پيش ببریم و گسترده ترکمپين آزادی محمود صالحی را باید قدرتمندتر
 و همه زندانيان سياسی ، لقمان مهری، فعالين جنبش دانشجویی، روزنامه نگاراند صالحی، منصور اسانلومحمو

 کارگر سنندجی و لغو حکم ١١ و همچنين لغو احکام شالق و زندان از بندهای مخوف حکومت اسالمی ایران
  ...زندان شيث امانی و صدیق کریمی و

  
  تو هستی 

  چه در عدم و چه در حضور
  ياه چال پشت ميله های زنداندر س

  نستوه و فوالدين
  باور داريم، به اراده و انديشه ات

  چو نشسته بر کشتی
  در دريائی مملو از طغيان

  در ژرفای اقيانوس
  يابنده صدفی خواهيد گشت

  که درون آن ستاره ی سرخی خواهد بود
  تنهايت نخواهيم گذاشت

  پاروزنان در بلم
  پشت سر خواهيم بود و

  ؟)(...تن بيرقبا افراش
  تا برسيم به افق
  ديری نمی پايد
  باشد گرچه راه دراز

  ...اما کوتاه و نزديک خواهيم نمود
  

   محمود صالحی و روز جهانی کارگر  به مناسبت به دربندکشيدن رفيق مبارز
   آرين سقز:از
  
  

 ٢٠٠٧ اوت بيست و هفتم -١٣٨٦ شهریور پنجم
  


