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یرگرش کاجنب در ی تبلور اراده و همبستگی محمود صالحیآزاد    

 
م فرورين هشتاد وهفتپنجبيست                                                                                            مريم محسنی   

  
  

  زندان کردن دوران محکوميت خويش از سپری  يک سال  لحی پس ازجاری، محمود صا   فروردين ماه سال١٨روز 

  . شدآزاد

شماری از فعاالن کارگری در   مراسم روز کارگربه همراه  حين برگزاری٨٣محمود صالحی در اول ماه مه سال 

ردين ماه  فرو٢٠متناوبًا بازداشت شده و آخرين بار در  پارک کودک سقز دستگير شد و از آن زمان تاکنون چندين بار

از آن زمان تاکنون . به رغم بيماری و درد شديد کليه، در زندان به سر می ُبرد و يک سال. سال گذشته دستگير شد

و زندانی شدن  از فعاالن اجتماعی و بسياری از فعاالن کارگری به شيوه های گوناگون نسبت به دستگيری شماری

  فعاالن کارگری، کميته ای به نام  از مود صالحی و تنی چندپس از دستگيری مح. محمود صالحی اعتراض کرده اند

تشکيل شد و با انتشار اطالعيه های گوناگون و جلب حمايت های داخلی  "کميته ی دفاع از دستگير شدگان اول ماه مه"

 رو هم چنين با دستگيری مجدد محمود صالحی د. دستگيری محکومان دادگاه سقز اعتراض کرد و خارجی، نسبت به

  يک سال گذشته با انتشار تشکيل شده و در  " کميته ی دفاع از محمود صالحی" به نام   کميته ای٨۶ فروردين سال ٢٠

  .  در زندان را بر عهده گرفتاطالعيه های گوناگون وظيفه ی اطالع رسانی وضعيت محمود صالحی

بوده  رسخت در دفاع از منافع کارگرانرهبران جنبش کارگری، همواره مدافع پی گير و مبارزی س محمود صالحی از

بلکه مواضع به جا و صريح  است، اما آن چه محمود صالحی را برجسته می کند، تنها دفاع از کارگران نيست،

  :دارد مؤلفه ی مهم جنبش کارگری است که دو او درتاکنونی

   تأکيد او بر مبارزه ی ضد سرمايه دارانه ی طبقه ی کارگر-١

  .با فرقه گرايی در جنبش کارگری ع او مرزبندی قاط-٢

جنبش کارگری کاليستی درمرزبندی دارد و متعلق به گرايش سندي حالی که محمود صالحی با سنديکاليسمبرای نمونه در

در  حالی کهع از اين سنديکا پرداخت و نيز درموجوديت سنديکای شرکت واحد، بی درنگ به دفا زمان اعالمنيست، در

داری جهانی می داند، بارها از اهرم  سرمايه   های مشابه را نهادهای مدافعازمان بين المللی کار و نهادمواضع خود، س

ند جنبش کارگری ايران با کرده و گام های مهمی در جهت پيو فشار نهادهای مذکور، به نفع جنبش کارگری استفاده

 سرمايه   الحی ضمن تأکيد بر مواضع ضدمحمود صيگربه عبارت د. المللی برداشته است بين   های کارگری اتحاديه

ميان فعاالن کارگری بر  بدين جهت توافقی روشن. با گرايشات سکتاريستی داردداری خويش، مرزبندی آشکاری نيز

آزادی محمود صالحی اساسًا بدون درک ارتقاء سطح  اما. محمود صالحی دامن زدچنين مواضعی، به جو حمايت ازسر

  فعاليت و سطح نوينی از همبستگی ميان فعاالن کارگری که تالش و فعاليت برای  کارگری و تجربه ای جديد ازجنبش 

  .را در پی داشت، ممکن نيست آزادی او
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ه های دورمی خورد که در برای همبستگی طبقاتی به چشمآمادگی ايران هم اکنون سطح نوينی از درجنبش کارگری

چند سال اخير اشاره داشت، که با  برای نمونه می توان به موج مبارزه ی تشکل خواهی در. دپيشين قابل تصور نبو

للی دفاع از محمود بين المو هم چنين کارزار. خود رسيد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه در سال گذشته به اوج

    موجب که به نوبه ی خود، بود  ١٣٨٧) اسفند١۶( مارس۶و )  مرداد١٨( اگوست٩تاريخ اسانلو درصالحی و منصور

  .جنبش کارگری گرديدارتقاء سطح آگاهی طبقاتی در

شروع  ، به منظور ايجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری٨٠کارگری که از سال های آغازين دهه  خيز بلند جنبش

کند، می رود تا دستاورهای آن  شده، و هم چنان سير صعودی خود را در جهت ارتقاء هر چه بيشتر اين جنبش طی می

يا چند فعال کارگری موج جنبش تشکل خواهی کارگران  و با دستگيری يک. را به روندی برگشت ناپذير تبديل کند

  .شستن ايران فرو نخواهد
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