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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 یبھرام رحمان

 ٢٠١٣ جنوری ٢٧

 در شب ھمبستگی با کارگران ايران» بھرام رحمانی«رانی سخنمتن 

  ستکھلم- ٢٠١٠ اکتوبر ١۵

 

  !گويممه شما خوش آمد می خودم به ھۀحضار محترم من ھم به نوب

 »محمود صالحی«طور که در آفيش شب ھمبستگی با جنبش کارگری ايران آمده است تجليل از موضوع بحث من ھمان

 کارگری ۀ ايران، بلکه برای جامعۀمحمود صالحی، نه تنھا برای جامع. داشت اوستو مبارزه و مقاومتش و بزرگ

نامی که با تحوالت جنبش کارگری ايران و .  استئیليست نيز نام آشناھای چپ و سوسياجھان و احزاب و سازمان

  .المللی با اين جنبش گره خورده استھمبستگی بين

ھا با مرگ  و دست و پنجه نرم کردن آنئیيلياچ معدنچی ٣٣با احترام به استقامت  اجازه بدھيد بحث خودم را اما مقدمتاً 

کنم به پا خيزيم و به ياد اين کارگران قھرمان و خواھش می. شدند، آغاز کنم روز از دل زمين نجات داده ۶٩که پس از 

  .شان از مرگ، يک دقيقه دست بزنيمئیھا و رھا آنۀخانواد

ست آگھا روز پنجم آن.  ساعت طول کشيد از دل زمين بيرون کشيده شدند٢٢اين معدنچيان در يک عمليات پيچيده که 

داران گرفتار شدند و در ر عمق زمين در حال استخراج طال برای دولت و سرمايهدر اثر ريزش بخشی از معدن که د

سفانه ھر ساله صدھا ھزار کارگر در جھان، به ويژه ايران، جان خود را در سر أمت.  روز زير زمين بودند۶٨مجموع 

  .گيرده از کارگران قربانی می به دليل عدم وسايل و ابزارھای ايمنی و فشار کار، ھمواردھند که عمدتاً کار از دست می

ن و رھبران کارگری در قيد بر اين بوده است تا روزی که فعاالحضور شما حضار محترم عرض کنم که تاکنون رسم 

ھا مراسمی بنابراين، پس از مرگ آن. ھا تجليل به عمل نيايدھا گرفته نشود و يا از آنداشتی برای آنحيات ھستند بزرگ

-ھا و نھادھای سرمايهدر حالی که ارگان.  ما، ريشه مذھبی داردۀ که عموما در جوامعی چون جامعشودسنتی گرفته می

مداران و روشنفکران منتخب خود، ھمواره و ھر ساله با اعطای جوايزی داشت و تجليل از سياستداری برای بزرگ

 و جوايز ئیھای طال، مجسمهئی طالجوايزی چون با اعطای صدھا ھزار دالر پول نقد، خودکارھای. کنندتجليل می

ھا و ويالھا را ھا و آپارتمانچنان که کاخھم. گيردھا به ھيچ کارگری تعلق نمیسازند اما آنديگر را که کارگران می

کارگر به ... «به قول مارکس، . کنندآبادھا زندگی میھايشان در حلبیھا با خانوادهتر آنسازند اما بيشکارگران می

زمان با افزايش ارزش جھانی، ھم. شودتری تبديل میکند خود به کاالی ارزانتری توليد میانی که کاالھای بيشميز

شکنيم و از کنم ما در اين برنامه با تجليل از محمود صالحی، اين سنت را میفکر می» .شودارزش میجھان انسان بی
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 راه آزادی و سوسياليسم روزی که زنده ھستند تجليل می کنيم و ن و رھبران کارگری و مبارزانرفقای خودمان و فعاال

  .شودکند که برای متوفی چه کاری انجام داده میو اال پس از مرگ فرقی نمی. دانيمقدرشان را می

 و  از گفتیمحمود صالحی، در يک. نخست اجازه بدھيد بحث خود را با نقل قولی از خود محمود صالحی آغاز کنم

 كارگرى فعاالنمن به ھمه «: دھداش چنين اطمينان می کارگریۀ مبارزۀن کارگری در ادام فعاالۀھمگوھايش به 

  گاه بر اساسم، آنيجه نداد و ما به زندان افتادياگر فرجام خواھى ما نت. افتي ما ادامه خواھد ۀدھم كه مبارزنان میياطم

. زندان ھم محل مبارزه است. م شديگر خواھيك فاز ديا وارد در آن صورت م. م داديط، مبارزه خود را ادامه خواھيشرا

ن احكام يھا كه اآن. رون رسانديشود صداى خود را به بز میيجا ناز آن. دارى است هي سرماۀجا پر از قربانيان جامعآن

 ما را بازداشت ٨٣ می در روز اول ماه. الى خام استين خيا. مينينش كنند ما عقب مىاند فكر می ه ما صادر كردهيرا عل

روز » وناليسرود انترناس « م، اما ما در ھمان بازداشتگاه با نواى الھام بخشيريكردند تا مراسم روز جھانی مان را نگ

  ».م كردين كار را خواھيز ھميدر اين مورد ن. ميطبقاتى و جھانى خود را گرامى داشت

داری را به نمايش و  طبقاتی محمود عليه سيستم سرمايه-ی اين ترتيب، اين نقل قول به سادگی جوھر فکری سياسه ب

  .گذاردقضاوت عموم می

ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلۀکميت«چنين گذاران سنديکای خبازان سقز و حومه و ھممحمود، از بنيان

ملو از وقايعی سياسی و چنين دو فرزندش، مزاده و ھمرزمش نجيبه صالحزندگی محمود و ھمسر و ھم. است» کارگری

  . اين جلسه خارج استۀخاطرات تلخ و شيرينی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن از حوصل

 سنندج، چشم به جھان - سقز ۀ کيلومتری جاد٢٠ در روستای کاکه سياب در ١/۵/١٣۴١محمود صالحی، در تاريخ 

پدر او در شھر سقز، . کردنده شھر سقز نقل مکان ھا ب، آن١٣۴٢يک سال بعد از تولد محمود، يعنی در سال . گشود

  . مشغول گرديدئیبا توجه به فقر خانواده مادر محمود نيز به شغل نانوا. مشغول کارگری در بخش ساختمانی شد

 کارگری را از ، برای امرار معاش و کمک به خانوادهبه ناچارمحمود، به دليل فقر خانواده، نتوانست به مدرسه برود و 

  . سالگی آغاز کرد و شغل خبازی را برای خود انتخاب نمودپنج

يک .  آغاز شد١٣۵٧ھای انقالب در اين اثنا بود که زمزه. رفتھا ھم به مدرسه ، شبئیمحمود، ضمن کار در نانوا

به عکس شاه که در کالس )  به نيروھای اسالمی پيوست و کشته شدبعداً (شب محمود و دوستش به نام کريم مردانی

دنبال ) ليس مخفی شاهوپ(به دليل اين که ساواک.  شبانه اخراج شدندۀآويزان بود تف انداختند و به اين دليل از مدرس

  . رفتندھا در خارج شھر مخفی شده بودند و از ترس دستگيری سر کار ھم نمیمحمود و کريم بود آن

محمود، به دليل جسارت و . گير انقالبی شدند پيۀگرفت و جوانان زيادی جذب مبارزروز اوج ه ، روزب۵٧انقالب 

  .ھا شرکت فعالی داشتئیپيماداری و حکومت شاه، ھمواره در تجمعات و راهنفرتش از سيستم سرمايه

رانی کرد و از مردم خواست که به شھربانی حمله کريمی در مرکز شھر سقز سخن، محمدحسين ]دلو[ بھمن٢٢غروب 

در يک چشم . مردم پرشور شھر به سوی شھربانی حرکت کردند. تصرف خود درآورندکنند و اين مرکز جنايت را به 

سفانه محمدحسين کريمی و مظفر ھمه ويسی در تصرف أاما مت. به ھم زدن شھربانی به تصرف مردم انقالبی درآمد

 بھمن ٢۶ باختن محمدحسن کريمی، روزروز جان. چند روز بعد محمدحسين کريمی جان باخت. شھربانی زخمی شدند

  .کردله موجوديت علنی خود را اعالم ، کومه١٣۵٧

داری و حکومت  کارگری و سوسياليست در جنبش کارگری ايران، کل سيستم سرمايهفعاالناين بار نسلی جوان از 

با وجود اين که حکومت اسالمی جنبش ھای حق طلب از جمله جنبش .  بودندنبرد فراخواندهحامی سرمايه را به 

 نيز برای چند سال متوالی روز اول ماه می ١٣۶٠ ۀ سرکوب کرده بود اما کارگران کردستان در دھ را شديداً کارگری
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 روز جھانی زن و روز جھانی کودک را با سرود انترناسيونال و برافراشتن پرچم چروز جھانی کارگر، ھشت مار

  .داشتندھای راديکالی گرامی میسوسياليسم و تصويب قطعنامه

دھی خود و اول ماه ه کارگران سراسر ايران به سازمان، يعنی در اولين بھار آزادی ک١٣۵٨ ]ثور[ارديبھشت ١١در 

ھای پرداختند اولين تظاھرات شھر سقز را نيز کارگران خباز در مقابل پارک کودک برگزار کردند که رھبری آن می

خواه شرکت کرده و مردم آزاديھای خود با خانوادهدر آن تظاھرات کليه کارگران ھمراه . را خوش پيام به عھده داشت

  . بودند

 ارتش به ۀاما پس از حمل. اين سنديکا تا يورش نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی به کردستان، فعاليت علنی داشت

آن  سقز را ترک کرد و به مھاباد رفت و به فعاليت خود در راستای متحد کردن کارگران در کردستان، محمود اجباراً 

  .شھر ادامه داد

ھای مختلف در تالش بودند تا اين جنبش نوپای کارگری در کردستان را  ھای سرکوب حکومت اسالمی، به بھانه ارگان

 فعاالنيورش بردند و ... ھای مھاباد، سقز و سنندج و ھای اول ماه میبدين منظور به مراسم. سرکوب و مرعوب کنند

  . رانان اول ماه مه سنندج را اعدام کردندل چراغ ويسی از سخنچنين جمانجه و ھمجنبش اول ماه می را زندانی و شک

 کارگران کردستان، مبارزه و تالش کارگران خباز شھر ۀ متحدانه و پيگيرانۀت مھم مبارزاغير از سنندج، يکی از حرک

- کنند و مراسم اول ماه میسيسأکارگران خباز سقز، در يک شرايط سياسی خاصی توانستند تشکل خود را ت. سقز است

  . دھی و برگزار نمايندھا را دوباره سازمان

 .اما زياد در زندان نماند و کمی بعد آزاد گرديد. ی بودن دستگير شدئله، به اتھام کومه١٣۵٩محمود در سال 

  . دوباره دستگير کردند که مردم مھاباد به اين دستگيری اعتراض نمودند١٣۶١محمود را در سال 

 ارديبھشت روز جھانی کارگر در ١١رتباطات محمود به ويژه با کارگران خباز به حدی گسترده و صميمانه بود که در ا

 صبح تعطيل کنند و ١١ صبح الی ١٠ھای خبازی را از ساعت  درصد کارگاه٩٠ طی فراخوانی توانستند ١٣۶٢سال 

در آن روز، محمود در سه راه . د را جشن گرفتند کارگری با پخش شيرينی و صحبت با مردم، روز جھانی خوفعاالن

رانی کرد و محمود آخکند ھم در ميدان آھنگران که محل تجمع کثيری از مردم، سخنميدان آرد برای کارگران و تعداد 

. رانی محمود صالحی دستگير شد و مدتی را در زندان گذراندبه دنبال اين سخن. کارگران ساختمانی بود سخنرانی کرد

 يک بار ديگر در مھاباد دستگير و زندانی ١٣۶۴اما محمود در سال . پس از آزادی از زندان، مھاباد را ترک کرداو، 

  . ماه از زندان خود را در زندان اروميه گذراند۶او، مدت . شد

دامه ھای کارگری خود ا پس از آزادی از زندان، به شھر سقز برگشت و در اين شھر به فعاليت١٣۶۵محمود، در سال 

او، پس از آزادی، بالفاصله .  در سقز زندانی شد١٣۶٧ ]دلو[ بھمن٢٢بھار ھمان سال دستگير شد و تا  او، در. داد

 تشکيل شد و ١٣٧٣فعاليت خود را در جھت تشکيل سنديکای خبازان آغاز کرد به طوری که اين سنديکا، در سال 

  .  به نمايندگی آن انتخاب گرديدمحمود ھم رسماً 

  

   صنفی کارگران خبازيھای سقز و حومه انجمن

 انجمن صنفی سسؤت مأھي«ھای پيگير موفق شدند ای از کارگران خباز با تالش  در کردستان، عده١٣٧٣در سال 

کارگران . ھا تبديل گرديد به مرکز تجمع آندفتر کار اين انجمن، عمالً . آورندرا » ھای سقز و حومهکارگران خبازی

 سرشناس کارگری از جمله محمود فعاالنحضور . دھی نمودند را سازمانانتخاب کردند و خودنمايندگان خود را 

 بيش تر از نود درصد از کارگران خباز، داير ۀصالحی در اين تشکل کارگری سبب شد تا اقدامات بزرگی از جمله بيم

ر، برگزاری مراسم اول ماه می کردن کالس نھضت سوادآموزی برای کارگران، داير کردن کتابخانه، تشريح قانون کا
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داران و  در مقابل اين پيشروی جنبش کارگری در اين شھر، سرمايه. دھی و برگزار شودسازما... در سطح شھر و 

 اين اتحاديه فعاالنای از کارگران را اخراج کردند و تھديدات رھبران و  کارفرمايان عده . حکومتيان ساکت ننشستند

  . افزايش يافتھای امنيتی توسط ارگان

اما او پس از . ی بودن و دفاع از کارگران دستگير شد و بعد از مدتی آزاد گرديدئلهمحمود، يک بار ديگر به اتھام کومه

 اطالعات تصميم گرفت او را از ۀھای خود در سنديکای خبازان ادامه داد تا اين که اين بار ادارآزادی باز ھم به فعاليت

 کار در يک خبازی را داشت بدون پرداخت ۀ سال سابق٩در چنين وضعيتی در حالی که محمود حدود . کار اخراج کند

  . اخراج گرديدئیگونه مزاياھيچ

ير شدند و له دستگپور، ابراھيم کريمی، جالل حسينی به اتھام کومه، ھمراه با محمد عبدی١٣٧٨محمود باز ھم در سال 

  .ھای کارگری خود پرداختمحمود پس از آزادی باز ھم به فعاليت.  روز در سلول انفرادی گذراندند٧۵مدت 

 به زندان رفت و بقيه ١٣٧٩ ماه حبس تعزيری محکوم گرديد و در شھريور ماه ١٠محمود بعدھا محاکمه شد و به مدت 

ش گذشته  ا روز از آزادی١٣ ارديبھشت ھمان سال که فقط ١١.  از زندان آزاد شد١٣٨٠او، سال . دوستانش تبرئه شدند

-کارگران و شرکت.  اطالعات در مراسم اول ماه می دستگير و به خارج شھر انتقال داده شدۀبود باز ھم از طرف ادار

انجام تا اين که سر. کنندگان در روز جھانی کارگر، به دستگيری او اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری او شدند

ای در مورد روز جھانی او بالفاصله به مراسم روز جھانی برگشت و چند دقيقه. پس از چند ساعت او را آزاد کردند

باز اعالم کردند که  کارگران خۀ به نمايند کار، رسماً ۀ اطالعات و ادارۀ، ادار١٣٨١در سال . رانی کردکارگر سخن

  .رانی نداردمحمود حق سخن

  . رانی کردجا سخن، به دعوت انجمن خبازان شھر بوکان، به اين شھر رفت و در آن١٣٨٢ محمود روز جھانی سال

 ۀت ھمراه وی که به عنوان نمايندأ با خانم آنا بيوندی و ھي١٠/٢/١٣٨٣محمود ھمراه با محسن حکيمی، در تاريخ 

قعی کارگران ايران را برای او و ھای کارگران آزاد به تھران آمده بود مالقات کرد و مشکالت واکنفدراسيون اتحاديه

  .ھمکارانش تعريف کرد

 خبازان سقز ۀ، روز جھانی کارگر در سقز شرکت کردند که اتحادي١٣٨٣ ارديبھشت ١١مراسم ھا يک روز بعد در آن

اين حرکت در ھمان لحظات آغاز مراسم مورد ھجوم نيروھای انتظامی و امنيتی حکومت اسالمی . دھی کرده بودسازمان

-اين ھفت نفر به نام.  نفر بقيه ساعاتی پس از دستگيری آزاد شدند٧غير از .  نفر دستگير شدند٥٠ر گرفت که حدود قرا

 ل خودكام و ھادی تنومند،يپور، اسماع عبدی وارگر، محمديمی، برھان دينی، محسن حكيمحمود صالحی، جالل حس یھا

ھايشان و  خانوادهۀ کارگری با مقاومت خود در زندان، مبارزاين ھفت فعال جنبش. به زندان سنندج انتقال داده شدند

 ١٢ھای اعتراضی که در داخل و خارج کشور راه افتاد حکومت اسالمی را وادار کرد پس از  کارگر و کمپينۀمبارز

م دادگاه ھای خود کشانيد تا سرانجادادگاهحکومت اسالمی، اين ھفت تن را ھمواره به بیاما . ھا را آزاد کندروز آن

  .ھا را صادر کردانقالب سقز حکم آن

، تعدادی از افراد ١٣٨۶ ]حمل[ فروردين ماه٢٠آخرين دستگيری محمود به اين شکل بود که ظھر روز دوشنبه 

خواھد با او در خصوص روز  اين که دادستان میۀنيروھای انتظامی به محل کار او مراجعه کردند و وی را به بھان

ای و به طور شفاھی حکم دادگاه  منشی اجرای احکام در يک دادگاه چند دقيقه. بردند کند با خود جھانی کارگر صبحت

نمود و تجديدنظر استان مبنی بر محکوميت محمود صالحی به يک سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی را قرائت 

اش و حضور ا بدون اطالع خانوادهمحافظان سرمايه، محمود صالحی ر. درنگ حکم بازداشت او را صادر کردبی

دور کردند و بعد مشخص شد که وی را در زندان مرکزی ) سقز(آور از شھر محل اقامت خودوکيلش با سرعتی سرسام

  .زندان محمود اين بار يک سال طول کشيد. اند شھر سنندج زندانی کرده
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چنين نبال دستگيری مجدد محمود صالحی و ھمھای بزرگی که نخست برای آزادی دستگيرشدگان سقز و سپس به دکمپين

سابقه بوده و جنبش کارگری ايران منصور اسانلو در داخل و خارج کشور راه افتاد در تاريخ جنبش کارگری ايران بی

  .را به جھانيان شناساند

اب تھديد و ارع.  عطف مھم تاريخی در جنبش کارگری ايران ثبت شده استۀرويداد سقز، به عنوان يک نقط

گيرد؛ يعنی،  متفاوت حاکميت جمھوری اسالمی را در برمیۀدستگيرشدگان روز جھانی کارگر در اين شھر، دو دور

گرايان قدرت را گرفتند و ھنوز ای که اصولس قدرت بود و ھم در دورهأطلبان حکومت در رای که جناح اصالحدوره

 ۀ مبارزمزد و آزادیين بھبودی در زيست و زندگی و سطح دستترھا، کمکدام از اين دورهدر ھيچ. ھم در قدرت ھستند

 رياست جمھوری ۀچنين در دوردر ھشت سال رياست جمھوری محمد خاتمی و ھم. کارگران به وجود نيامده است

ھای فراوان بر کارگران در جريان بوده و تفاوت چندانی در حقوقیگرانه و تحميل بینژاد، برخوردھای سرکوباحمدی

داران و حکومت بنابراين، سرمايه. شود کارگری ديده نمیفعاالنرخورد حاکميت به جنبش کارگری و تھديد و فشار بر ب

شان در استثمار ھر چه شديدتر نيروی کار و سرکوب جنبش ھای جناحیھا و کشمکشحامی سرمايه، با وجود رقابت

 و روشنفکران يک ئیجودانش چون جنبش زنان، جنبش جوطلب و عدالتھای برابریچنين ديگر جنبشکارگری و ھم

  .کنند طبقاتی را دنبال می-نوع منافع مشترک سياسی

ترين شکلی ترس  محمود و تھديد و کنترل مداوم وی و ارتباطاتش، به روشنۀن باريری و زندانی کردن چنديدستگ

-ھا و برنامهھا او را با طرحدھد که آنشان میگذارد و ن کارگری را به نمايش میفعاالنداران و حکومت از سرمايه

-فکرانش میدانند که محمود و ھمھا، به خوبی میداران و حکومت آنسرمايه. کنندھای قبلی دستگير و زندانی میريزی

که ثری ايفاء کند ؤمند، نقش م آگاھانه و ھدفۀھا به مبارزآوری آنتوانند در اتحاد و متشکل کردن کارگران و روی

داران و کارفرمايان و حکومت، از وجود محمودھا در رو، ھمواره سرمايهاز اين. دار نيست سرمايهۀ به نفع طبقعموماً 

 روز جھانی زن و اول ماه می چھا، به ويژه در روزھای مھمی چون ھشت مارجامعه و در ميان کارگران و آزادی آن

  . کنندروز جھانی کارگر احساس خطر می

 ۀ تشکل ھای کارگری و اتحاد و ھمبستگی طبقئیرتيب، محمود آگاھانه و پيگيرانه زندگی خود را وقف برپااين ته ب

روى خود ي به نکنند كه اساساً ھای کارگری تالش می آن تشکلئیفکرانش برای برپامحمود و ھم. کارگر کرده است

چ حزب و سازمان ي ھۀت كرده و به زائديم موجودھاى آن اعال ن و ارگانيكارگران اتكاء كند و مستقل از دولت و قوان

 کارگر ۀ اقتصادی، صنفی و سياسی و اجتماعی طبقۀتشکلی که ھيچ ديوار چينی در ميان مبارز. ل نگردديز تبدياسى نيس

 آن در جھت اتحاد و فعاالنتشکلی که . کندبيند و با ستراتژی طبقاتی خود در جھت تحقق مطالبات خود مبارزه مینمی

طلب با ھای برابری و ديگر جنبشئیجونين اتحاد جنبش زنان و جنبش دانشچ کارگران و ھمۀمبستگی طبقاتی ھمھ

 بازنشستگان و ألۀتشکلی که به برابری زن و مرد، به لغو کار کودک، به مس. دارند عملی برمییھاجنبش کارگری گام

  .باشدتفاوت نمی اجتماعی بیھای فردی وبه طور کلی آزادی بيان، قلم، انديشه و آزادی

از .  اوستئیگوفشانی، جسارت و رک صداقت، جانۀدھندھای محمود صالحی بيش از ھر چيز نشانھا و فعاليتنوشته

ھای طوالنی تجربه کرده رو، سرگذشت او، دوران سپری شده نيست؛ بلکه طرح مسايل کارگری که او در طول سالاين

  . سياسی چپ در حال و آينده نيز آموزنده استفعاالنان سياسی و به ويژه کارگران و شک برای نيروھای جواست بی

، ئیجوھای حکومت اسالمی، مملو از زندانيان سياسی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشھم اکنون نيز زندان

ندانيان سياسی و لغو  زۀتالش ما برای آزادی ھم. طلب ديگر استھای حقنويسان و جنبشنگاران و وبروزنامه

  .چنان در زندان ھستندھم... اکنون منصور اسانلو، مددی، رضا شھابی و. ھرگونه شکنجه و اعدام و سنگسار است
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- رنج می]گرده[ از ناراحتی کليهاکنون محمود شديداً تان برسانم که ھمدر رابطه با وضعيت جسمی محمود نيز به عرض

 خود محمود، بازجويان ھر ۀبه گفت.  او اقدام نمايدۀر معالج محمود، برای پيوند کلي دکتماه عقربقرار است پنجم . برد

ھايش قدر لگد به کليهکند؟ سپس آنات درد میکردند کليهال میؤخواستند او را در زندان شکنجه کنند نخست سموقع می

  . کردندھوشی او رھايش نمیتا بیو  ، که می خواستندزدندمی

 ھماھنگی برای کمک به ايجاد ۀ با سايت کميتئیگو و پور از اعضای سنديکای خبازان سقز، در گفتعبدی محمد اخيراً 

خواھر محمود، يک خانم در مشھد، دو :  کليه به محمود گفته استۀکنندگان داوطلبان اھداءۀھای کارگری، دربارتشکل

کدام شرايط الزم را برای پيوند اما ھيچ.  در مھابادخانم در تھران، يک مرد در بندر عباس، دو مرد در سنندج، يک مرد

کننده  پزشک معالج محمود، اول اين که اھداءۀزيرا به گفت. نداشتند که برای پزشک معالج و بيمارستان قابل قبول باشد

يک او نباشند و تر باشد، سوم خواھر، برادر و اقوام نزد سال بيش٣٨تر و  سال کم٢١نبايد زن باشد، دوم سن او نبايد از 

گويد که با اين وجود، خود محمود ھم چندان تمايلی به پيوند کليه ندارد و می. باشد» او منفی«البته گروه خونی ھم، 

 مناسب در روزنامه ۀکند که برای پيدا کردن کلي موافقت نمیاو حتاً . حاضر است دياليز شود و با اين درد زندگی کند

  .آگھی داده شود

 اول ماه می سقز، ھمواره به اين فکر بودم که چگونه و از چه راه ۀھا، به ويژه پس از واقعدر اين سالچنين من ھم

چنين فرزندانش سامرند و سيامند به رزمش نجيبه و ھمتوان تقدير کوچکی از محمود صالحی، ھمسر و ھمديگری می

-کارگری و به ويژه نقش رھبران وقت آن، جمع تجارب و دستاوردھای جنبش آن ھم در شرايطی که عموماً . عمل آورد

من «را به اين فکر انداخت بود تا کتابی را به نام ن ھمين داليل م. سفانه در تاريخ ثبت نگرديده استأبندی نشده و مت

اين کتاب، .  به اين جلسه آورده شده است را تدوين کنمت مستقيماً او چند ساعت پيش از انتشار» مرگ را سرودی کردم

ھايش در یئطبقهفکران و ھم و ھمچنين خانوادهطبقاتی محمود صالحی و ھم-  به مبارزه و باورھا و افکار سياسیدتاً عم

 کارگر ايران را در اين ۀجنبش کارگری ايران و جھان مربوط است و در عين حال، تا حدودی شرايط عمومی طبق

  .دھددوره، مورد بحث و بررسی قرار می

ھای ترين پرسش در مورد محمود صالحی اين است که او، چرا بيش از ھفت سال زندگی خود را در زنداندر پايان مھم

  حکومت اسالمی گذرانده، اتھامش چه بوده است؟

محمود صالحی اين است که او، به طور پيگير و در » جرم«تنھا : ال را چنين دادؤتوان جواب اين سقاطعانه و محکم می

. ھايش بدون توجه به رنگ، پوست، مليت، مذھب و جنسيت دفاع کرده استیئطبقھحقوق خود و ھمشرايط گوناگون از 

به . آيدآيند نيست؛ بلکه خطرناک نيز به شمار میھا، نه تنھا خوشداران و حکومت حامی آندفاعی که برای سرمايه

کار و يا زندانی گيرند و از کار بیرار میداران مورد تھديد قفکرانش ھمواره از سوی سرمايهھمين دليل محمود و ھم

  .شوندمی

 عاری از تبعيض و زندان، ئیھايش دنياطبقه و ھمبرای او و خانواده. ياد محمود صالحی، ھمواره عزيز و گرامی است

  .کنمھا آروز میئیھا و زيبا پر از مھربانیئیستم و استثمار، دنيا

 مشابه وضعيت کنونی مريکا، بحث خود را به پايان ببرم که اتفاقاً ايش کارگران اجازه بدھيد با اين شعر حدود يک قرن پ

  :کارگران ايران است

  خيال داريم ھمه چيزو عوض کنيم«

  از بس واسه ھيچ و پوچ رنج کشيديم ديگه ذله شديم

  واسه زندگی کردن پاک آس و پاسيم؛

  .ھيچ وقت نشده که يه ساعت فرصت فکر کردن داشته باشيم
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  :اھيم تابش آفتاب را حس کنيمخومی

  .خواھيم گل بو کنيممی

...«  

  )از کتاب نان و گل سرخ، ميلتون ملتزر(

 

 


