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 دشوي فراموش نمیمحمود صالح
 
   م آذرماه هشتاد و ششهدياز                                                                                              ی خدریعل

 
         

  سخنی صميمی با سامرند صالحی عزيز

  محمود صالحی فراموش نميشود
که در همانطورسامرند عزيز.  داری قابل درک استرابطه با محمود مثل پدر در  سامرند عزيزاحساسی که شما

ه دليل اعتراض به اين بيحقوقی بيحقوقی بسر ميبرند و محمود ب اشاره کرده ای کارگران ايران درفراخوانت به درستی

 .انی شدن اخيرش هم در ادامه همين امر استگرفته است و زندزندانی يا شکنجه قرارومدت اين سه دهه مورد آزاردر

اگر به مبارزات کارگران ايران در چند ساله اخير نگاهی بکنيم جايگاه و نقش محمود صالحی را در صدر آنها 

 برای ايجاد تشکل کارگری و مبارزه برای بدست آوردن مطالبات ١٣٥٨از تالش محمود در سال . خواهيم ديد

تالشهای .  ساالران اين مبارزات بوده و هست ارگران نيشکر هفت تپه محمود جز قافلهکارگران خباز تا مبارزه ک

بيوقفه او برای ايجاد تشکل کارگران خباز سقز، کمک به سازمانيابی دوباره تعاونی مسکن آارگران و اداره آن به 

 و درست، مبارزه برای ئی درست، کمک به سازمان دادن تعاونی مصرف کارگران و اداره آن به طرزی موثر شيوه

تحميل برگزاری آزاد مراسم اول مه، روز جهانی کارگر، به دولت و کارفرماها و دهها مورد دخالت پر تاثير محمود 

او . او در تمام اين تالشها از خود گذشتگی کرده و با کارفرماها و دولت روياروئی کرده است. فراموش ناشدنی است

محمود صالحی . ود شرايط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان غفلت نکرده استاز هيچ فرصتی برای کمک به بهب

او از خود . از هيچ فرصتی که ميتوانست به پيشرفت کارگران برای احقاق حقوقشان کمک کند دريغ نورزيده است

شهايش هميشه بهمين خاطر و بدليل سازش ناپذير بودنش در پيش برد تال. مايه ميگذاشت، خطر ميکرد تا آخر ميجنگيد

  .مورد غضب کارفرمايان و مدافعانشان بوده است

ارزات کارگران را سرکوب کند برکت جنگ هشت ساله توانسته بود که مباز و١٣٦٠سالهای جمهوری اسالمی بعد از

ی درتمام اين مدت شخصا شاهد تالشها. مبارزه کارگران برای طرح مطالبات و ايجاد تشکلهای خود دورشان کندو از

 در ١٣٨٢ -١٣٨٣سالهای ه ميکرد يا بخاطرش درکه شما اشاره کردی يا مبارزمحمودصالحی بودم که همانطور

  .زندان بود

ای سی ( بود که کاربدستان رژيم هياتی از جانب کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری١٣٨٤ماه ارديبهشت سال در

کاربدستان حکومت تدابير . ز وضع تشکلهای کارگری آشنا شوندرا به ايران دعوت کرد تا به اصطالح ا) اف تی يو

امنيتی زيادی را به کار گرفتند و خانه کارگر و کارفرماها تمام امکانات موجودشان را بسيج کردند تا هيچ خبری به 

چنان از اين جرياناتی آن. مواردی هم بود که با تهديد مانع حضور تعدادی شده بودند. خارج از اين محدوده بروز نکند

در روزهای آخر سفر اين هيئت بود که محمود . تهديدها ترسيده بودند که جرات نزديک شدن به محل را نداشتند

يادم هست محمود گفت که من از هيچ فرصتی . صالحی مطلع شد و فورا تصميم گرفت که برود و اين جمع را ببيند
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او همان لحظه، که چند ساعتی از نصف . هی نخواهم کردبرای رساندن صدای اعتراض و نگرانيهای طبقه ام کوتا

. شب گذشته بود، از سقز عازم تهران شد و ساعت پنج بعد از ظهر با عبور از تمام موانع خود را به هيئت رساند 

محمود صالحی به همت گذشته درخشانی که داشت برای اين هيات، که اصال محمود را نديده بودند و هر کدام از قاره 

آنجا به او گفتند که مشتاق ديدارش بودند و خيلی خوشحال شدند که موفق به .  ديگر به آنجا رفته بودند، نا آشنا نبودای

در اين جلسه و با وقت کمی که داشت، معضالت گريبانگير طبقه کارگر ايران و مبارزات چند ده ساله . ديدنش شدند

ا از بی حقوقی کامل کارگران ايران و بی ربطی خانه کارگر به محمود در اين جلسه اعضای هيئت ر. آن را باز گفت

او به صراحت به اطالع آنا بيوندی، سرپرست هيئت و بقيه رساند هر جريانی با اين . تشکل واقعی کارگری مطلع کرد

ت او از اعضای هيئ. تشکلهای ضد کارگری وارد مناسبات شود هيچ اعتباری در بين کارگران ايران نخواهد داشت

خواست تا صدای حق خواهانه کارگران ايران را به همه کارگران دنيا برسانند و از مطالبات کارگران ايران برای 

محمود از آنها خواست که در اول مه که از طرف خانه کارگر برگزار ميشود . ايجاد تشکلهای خودشان دفاع کنند

او به اطالع هيئت رسانيد که مراسم سقز از نظر . ندشرکت نکنند و به اول مه که در سقز برگذار ميشود شرکت کن

اين اتفاق افتاد و هيئت . دولت غير قانونی است و پيش بينی کرد که او و بقيه سازمان دهندگان دستگير خواهند شد

های آزاد کارگری به عينه ديدند که ميزان بی حقوقی تحميل شده به کارگران ايران چه اندازه  کنفدراسيون اتحاديه

  .وسيع است

اين نشست محمود صالحی يک لحظه تاريخی در جنبش کارگری ايران است واين بدليل تحولی است که در روند و 

ديدار محمود با هيئت، تالش برای برگزاری اول مه، برگزاری اين . شکل و شيوه مبارزات کارگران ايران ايجاد کرد 

خلی و خارجی متعاقب آن به يک دوره رخوت مبارزات روز جهانی در زندان و پس از دستگيری و مبارزات دا

مسائل کارگری ايران، بدنبال آن مبارزه به سرعت چند روز در سايتها و نشريات معتبر . کارگران ايران خاتمه داد 

از اين تاريخ ببعد اگر به شيوه مبارزات کارگران ايران نگاه کنيد، تالش کارگران برای . کارگری جهان منعکس شد

اد تشکلهای کارگری، روی آوری اقشار ديگر به جنبش کارگری ، پيدا کردن دوباره اعتماد فعالين کارگری به ايج

محمود صالحی نوک . مبارزه علنی در مقابل کارفرمايان و دولتشان و حضور علنی در ميدانهای ديگر را می بينيد

. ی عليه محمود ترتيب دادند، ولی نا کام شدندکارفرمايان بارها دسيسه و توطئه هائ. تيزاين پيکان بوده و هست

آخرينشان دادگاهی کردن محمود و همراهانش بود که بعد از دو سال کشمکش فراوان و آن همه اعتراضات داخلی و 

خارجی حکومت جمهوری اسالمی برای جلو گيری از گسترش تالشهای طبقه کارگر ايران حکم يک سال زندان 

آنها به . چون ميدانست مظهر اين دوره جديد حرکتهای طبقه کارگر ايران محمود است. محمود صالحی را صادر کرد

اما اين نقشه شومشان سرش به سنگ . خيال خودشان با گرفتن محمود صالحی بقيه را به سکوت وادار خوهند کرد

  .خورد

ستگيری محمود شکل از همان ساعتهای اول دستگيری محمود اعتراضاتی در سطح ايران عليه اين حق کشی و د

محمود صالحی از داخل زندان رابطه اش را با فعالين کارگری حفظ کرد با پيامها و راهنمودهايش راهش را . گرفت

در خارج از زندان در اين چندماهه که محمود صالحی در زندان نگه داشتند آزادی محمود يکی از . ادامه داد

 خواستهای کارگران ايران چه برای ايجاد تشکلهای کارگری و چه .شعارهای اصلی بوده که در همه جا مطرح بوده



 

 3

اند  ديگر خواستهايش و چه برای آزادی محمود صالحی و ديگر فعالين که در اعتراضات کارگران ايران دستگير شده

 شده که امروز چه در ايران و چه در کشورهای ديگر دهها نهاد، انجمن، کميته و اتحاد درست. دنيا را فراگرفته است

به اسم محمود و يا در دفاع از محمود صالحی و ديگرفعاالن کارگری روزانه در رابطه با حق کشيهای که عليه 

جمهوری اسالمی دولت حامی سرمايه داران ايران با زندانی کردن محمود . کارگران ايران ميشود افشاگری ميکنند

  .يران بود که در تحقق اين هدفش ناکام ماندصالحی هدف اصليش ايجاد وقفه در تالشهای طبقه کارگر ا

  .سامرند عزيز به همين اعتبار محمود صالحی فراموش نشده و هيچ وقت فراموش نميشود

  

  علی خدری
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