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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ٠۴

  

 گوی کتبی بھرام رحمانی با محمود صالحی از چھره ھای سرشناس جنبش کارگری ايران و گفت

  سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اخراج منصور اسانلو از رھبری ۀدربار

  

گو، اين است  و ھدف از اين گفت. گو را پذيرفتيد بی نھايت متشکرم و رفيق محمود، از اين که اين گفت :بھرام رحمانی

 سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاريخ دوم بھمن ۀ منتشر شدۀ اطالعيۀکه موضع شما را دربار

  . جويا شويم، ١٣٩١

 جنبش ۀآقای منصور اسانلو، جدا از اين که ھر نظری سياسی و جھت گيری طبقانی دارد يکی از چھره ھای شناخته شد

وی، از جمله در سال ھای اخير، چند سالی از عمر خود را در زندان و در شرايط سخت گذرانده . کارگری ايران است

ت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عليه وی، غيرمنتظره و غير قابل  اخير سنديکای شرکۀاز اين رو، اطالعي. است

  .باور است

ن و طرفداران جنبش بوسرانی تھران و حومه، برای فعاال سنديکای شرکت واحد اتوۀت مديرأ ھيۀصدور اطالعي

ی ھا حق طبيعی سنديکاست که سياست ھا و جھت گير. کارگری، ھم چون يک شوک غيرمنتظره و باور نکردنی است

محمود صالحی عزيز، به نظر شما که خود . و عزل و انتخاب نمايندگان خود را داشته باشد ھيچ انتقادی وارد نيست

 تشکل ھای مختلف کارگری ئی طبقاتی کارگران و برپاۀبخش اعظم زندگی خود را از ھمان سنين کودکی، در مبارز

ند خط رو به اعضای شرکت واحد و جنبش کارگری ايران و با سپری کرده ايد آيا نمی شد برکناری منصور اسانلو، با چ

  تقدير از تالش ھا و مبارزات تاکنونی وی در سنديکای شرکت واحد اعالم شود؟

سيس می گردد، در اولين اقدام برای اين تشکل اساسنامه أدوستان توجه داشته باشيد، ھر تشکلی که ت: محمود صالحی

از جمله در اساسنامه نوشته می شود که ھر . د را بر اساس اساسنامه پيش ببردتدوين می کنند تا فعاليت ھای خو

پس ھر . کارگری که اساسنامه را قبول کند و در يکی از ارگان ھای آن فعاليت کند می تواند عضو آن تشکل شود

در غير اين صورت . کنند خود باشد و اعضای آن تشکل ھم بايد مفاد اساسنامه را رعايت ۀتشکلی بايد پايبند به اساسنام

  .عضويت آن می تواند لغو گردد

ھيچ کس غير از عضو . والن خود را عزل و يا انتخاب کندؤيک امر طبيعی است که ھر تشکلی مسبه نظر من اين 

ت مديره و بازرسان است دخالت أيک تشکل که دارای مجمع عمومی، ھيتشکل مورد اشاره نمی تواند در امور داخلی 

 تشکيالتی ۀ شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، احساسی بوده تا يک اطالعيۀرکم اين است  که اطالعيمن د. کند
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وقتی ھر . ما با دقت آن را پيگيری کرديم و ديديم که مراحل اساسنامه ای در آن رعايت نشده است. با حساب و کتاب

اين . و مجمع را به استحضار اعضای خود برساندتشکلی مجمع عمومی تشکيل می دھد برای اين است که فعاليت بين د

ما . ت مديره و بازرسان جديد می کنندأ که اقدام به عزل و يا انتخاب ھياعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ھستند

ت مديره أآن وظايف ھي با تمام بند و تبصره ھای ٢۶ ۀ مادالی ٢٣ ۀمادوقتی به اساسنامه شرکت واحد نگاه می کنيم از 

ت مديره اختيار عزل أاين وظايف مشاھده نمی کنيد که ھياما در ھيچ جای . مشخص و شفاف تعريف آن را می بينيمرا 

 اساسنامه به شرح زير به ١٧ ۀو انتخاب رئيس يا نايب رئيس را داشته باشد مگر بعد از مجمع عمومی که آن ھم در ماد

 روز پس از قطعی شدن انتخابات تشکيل ١۵ای که حداکثر ت مديره در اولين جلسه أاعضای ھي(آن اشاره کرده است 

و يک نفر را  ئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر دبير، يک نفر خزانه داررمی شود از بين خود يک نفر را به عنوان 

ول روابطه عمومی انتخاب می کنند و طی تنظيم و امضای صورت جلسه اسامی انتخاب شدگان را جھت ؤبه عنوان مس

ال است ؤ اما چيزی که جای س.) اعالم می کندئی اعضا و ھم چنين انجام تشريفات قانونی و صدور کارت شناسااطالع

 مديره و بازرسان چرا اقدام به تشکيل مجمع عمومی نکردند تا مورد اسالو در مجمع عمومی مطرح شود و ھيأت

  ؟.ی دھندأکارگران به کس ديگری ر

  

ی أ سنگين روانی برای اسانلو و خانواده اش و اعضای سنديکا که به وی رۀه، ھزينبی شک اين اطالعي :بھرام رحمانی

تخلفات متعدد و عدم پای «کيد دارد که اسانلو، به دليل أ سنديکا تۀ مديرھيأت ۀاين که اطالعي. داده اند تحميل می کند

 ارتباطات ھمکاری ۀاستار قطع ھمخو«اخراج می شود؛ از فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل » ...بندی به تعھدات

االت و گمانه زنی ھا و سوء استفاده ھای زيادی ؤبه ابھامات و سرا از اسانلو می شود راه ھا ) ITF(» ھا و حمايت ھا

و » غيردوستانه«و » غيررفيقانه« خود، برخورد ۀ سنديکا در اطالعيۀ مديرھيأتبه نظر شما، چرا . باز کرده است

     گرفته است؟در پيش» خشمگينانه«

من به آن معتقد نيستم که در يک تشکل مواردی از جمله رفيقانه، دوستانه باعث شود که انسان ھا : محمود صالحی

سيس می شود دارای ارگان ھا تصميم گری ھستند، پس ما نبايد به أھر تشکلی وقتی ت. نتوانند تصميمی درست اتخاذ کنند

 ۀاگر ما امروز نتوانيم در مقابل رفيق و يا دوستان خودمان از منافع طبق... اين شيوه صحبت کنيم که ما رفيق ھستم و

.  کارگر و ھم به تشکلی که در آن عضو ھستم اشتباه کرده ايمۀ ھر تشکلی دفاع کنيم به نظر من ھم به طبقۀکارگر و بدن

د و اگر ما بخواھيم رو به افکار  درست و منطقی و با در دست داشتن مدارک مستنۀاما حرف من اين است که بايد با شيو

  اساسنامه ١١  ۀ از ماد٢برابر بند يا . عمومی صحبت کنيم بايد قبل از ھر چيز اذھان عمومی را آماده کرده باشيم

 مجمع عمومی عادی است که ۀ مديره و بازرسان به عھدھيأتشرکت واحد، رسيدگی به اظھار نظر نسبت به گزارش 

 سنگين روانی برای ۀ مديره ھزينھيأت بلی من مطمئن ھستم که اين برخورد .می گرددھر يک سال يک بار تشکيل 

 مديره و بازرسان اين است که چرا ھيأتال من به عنوان يک کارگر رو به ؤس.  ايشان به بار می آوردۀاسانلو و خانواد

، عمل نکرده ايد؟ مگر »شود انتخاب می ء سال از بين اعضا٢ مديره برای مدت ھيأت«:  اساسنامه١۶ ۀبرابر ماد

حساب بانکی يا اوراق بھادار با امضای دو نفر و مھر سنديکا نيست؟ که امروز اعالم می کنيد که اسانلو را به دليل 

آيا اين موارد در کدام مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته . تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات اخراج کرده ايد

  است؟ 
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 سنديکا در رابطه با اخراج اسانلو، فدراسيون و تشکل ھای ديگر ۀ مديرھيأتبه نظر شما چرا، خطاب  :نیبھرام رحما

 کارگر ايران و حتی اعضای سنديکا نيز نيست؟ چرا نويسندگان اين اطالعيه، از فدراسيون جھانی ۀاست و رو به طبق

   ؟...به وی کمک نکنند وکارگران حمل و نقل و ديگر تشکل ھای بين المللی خواسته است که 

 مديره قبل از ھر چيز بايد مجمع عمومی را تشکيل می دادند و کليه مواردی ھيأتبه نظر من اعضای :  محمود صالحی

 مديره و بازرسان است به استحضار شرکت کنندگان در مجمع عمومی ھيأت) يک نفر(که مربوط به تخلفات اعضاء 

 به تصويب ۴/١٠/١٣٨٧ران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه در تاريخ  سنديکای کارگۀاساسنام. می رساندند

 اساسنامه ھيچ عضوی را جزء با تصويب مجمع عمومی نمی توان از ۶ ۀ مادۀبرابر تبصر. مجمع عمومی رسيده است

 اساسنامه به ۶  مادهۀ سنديکا ھم بايد برابر تبصرۀ پس نتيجه خواھيم گرفت که اخراج يک عضو ساد.سنديکا اخراج کرد

 ھيأتال اين جاست کدام مجمع تصويب کرده است که منصور اسانلو را اخراج کنند؟ ؤس. تصويب مجمع عمومی برسد

 مجمع عمومی را انتشار می دادند تا از ھر گونه اظھار نظر ھای بی مورد ۀمديره قبل از انتشار آن اطالعيه بايد مصوب

 مديره و ھيأتا دسته جمعی اعضای ي اساسنامه شرکت واحد عزل انفرادی ١١ ۀ از ماد٨برابر بند . جلو گيری می کرد

ی که ما اطالع داريم سال ھاست که مجمع عمومی سنديکا برگزار ئ تا جا. مجمع عمومی عادی استۀبازرسان به عھد

 ھيأتو، درخواست  مديره نمی تواند با توجه به ھمين بند اسانلو را عزل کنند از اين رھيأتبه نظر من . نشده است

 مديره اقدام به ھيأتبايد . مديره از اتحاديه ھا و سازمان ھای کارگری و تشکالت کارگری اصولی و قابل قبول نيست

آن وقت ھيچ .  مجمع عمومی را به استحضار اعضای خود می رساندۀبرگزاری مجمع عمومی می کرد و صورت جلس

چون ما کارگران ھيچ وقت کسی .  مديره داشته باشدھيأتو يا نقدی از کس حاضر نبود از کسی مثل اسانلو حمايت کند 

  .را که به ما خيانت کند نخواھيم بخشيد و اميدوارم که اسانلو دچار اين مشکل نشده باشد

  

 شده است و يا نه، مستلزم آگاھی و داليل و مستندات بيش ئیجدا از اين که منصور اسانلو مرتکب خطا: بھرام رحمانی

اما تا آن موقع موضع . به ويژه مواضع مستقيم خود ايشان و ھم چنين روشنگری سنديکای شرکت واحد استتر و 

نظر . نھاده شود» مجرمين«اصولی و انسانی و سياسی، حکم می کند که قضاوت نادعالنه نشود و اصل بايد بر برائت 

  شما چيست؟

بدانيم بايد تحقيق کنيم و با سند و مدارکی عليه کسی موضع به نظر من قبل از اين که ما کسی را مجرم : محمود صالحی

بايد کليه مدارک را به مجمع عمومی ارجاع . بگيريم؛ به ويژه شخص ھم که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده است

يعنی مجمع عمومی، باالترين . کنيم و اين مجمع عمومی است که فرد خاطی را عزل و کس ديگری را انتخاب می کند

گان ھر تشکلی است و به ھمين دليل، ھرگونه تخلف و نقض اساسنامه بايد در مجمع عمومی طرح و نظر مجمع ار

به عبارت ديگر، اصل بر برائت است و ھيچ کس از نظر . عمومی برای اکثريت شرکت کنندگان مورد قبول واقع شود

  . شده باشدجنبش کارگری مجرم شناخته نمی شود مگر اين که جرم او آشکار و ثابت 

  

 مديره سنديکای شرکت واحد مبنی بر اخراج اسانلو، مغاير با کار جمعی و ھيأتآيا اين موضع ناگھانی  :بھرام رحمانی

نويسندگان اطالعيه مورد نظر، نظر آن بخش از اعضای سنديکا که وی را انتحاب کرده اند، نيست؟ به نظر می رسد 

. سبات و احساس ھمبستگی طبقاتی کارگران و رفيقانه با اسانلو اتخاذ کرده اندرفتاری خصمانه و به دور از روابط و منا

  آيا نمی شد سنديکا روش ديگری برای برکناری اسانلو در پيش می گرفت؟ تنھا راه ھمين بود؟به نطر شما، 

تصميم . ندی عمومی می گذاشتأ مديره بايد در مجمع عمومی اين موارد را به رھيأتاعضای محترم : محمود صالحی

 شرکت واحد مجامع عمومی ۀ اساسنام١۵ از ماده ۵برابر بند . شرکت کنندگان در مجمع عمومی، تصميم جمعی است
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 ۵با توجه به بند .  قانونی اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين و غايبين نافذ استۀنمايند

ت مديره يک عمل غيرسياسی و غير تشکيالتی و غيرقابل يأمی، عمل ھ شيوه درست مراجعه به مجامع عمو١۵از ماده 

 مديره بتواند شفاف تر و با موضعی به دور از احساسات و با حضور ھيأتقبول است از اين رو، اميد است در آينده 

  .  خود اسانلو به اين ابھامات پايان دھند

  

اين حق طبيعی و خدشه ناپذير ھر شھروندی است که . ست منصور اسانلو از کشور خارج شده اظاھراً : بھرام رحمانی

وی، يک فعال کارگری شناخته شده در جنبش کارگری ايران و تا حدودی در نزد تشکل ھای . آزادی سفر داشته باشد

  بھمن١ک شنبه ي، »عصر امروز«در چنين شرايطی، يکی از رسانه ھای داخل کشور به نام . کارگری جھان است

 ئیشائبه ھا... فرار مسعود اسانلو به ھمراه مريم ضياء از کشور«: به شکل چندش آوری نوشته است، ١٣٩١ ]دلو[

  نظرتان در اين مورد چيست؟» .مبنی بر داشتن روابط خاص اسانلو و مريم ضياء مطرح می باشد

نويسند برای شخص رسانه ھای داخل کشور بنابه وظيفه ای که دارند ھر چيزی عليه فعاالن کارگری ب: محمود صالحی

پس ھرگونه .  چيز ديگری نيستئی درصد آنان جزء تخريب و بزرگ نما٩٩ ۀچون که کار و وظيف. من طبيعی است

حق طبيعی اسانلو است که از کشور خارج شود؛ . تخريب و شانتاژ کردن واقعيت از طرف آنان برای ما سنديت ندارد

وز ده ھا نفر از گوشه و کنار ايران به خارج از کشور می روند ولی ھر ر. جان خود را بردارد و در آرامش زندگی کند

در حالی که اگر يک فعال کارگری کشور را ترک کند بالفاصله ھمه تيرھا به طرف او . کسی به آنان توجه نمی کند

رض در رابطه با مريم ضياء، بايد به ع.  صورت می گيرد که ايشان را تخريب کنندئیشليک می شود و تالش ھا

اما تنھا . بر ھمين اساس از ھرگونه اظھار نظر معذورم. برسانم که من شخصا ھيچ گونه اطالعاتی در اين رابطه ندارم

ما کارگران برابر رسالتی که بر دوش «چيزی که من می خواھم در اين نوشته به عرض منصور برسانم اين است که 

 را ترک کنيم و با کسی که امروز اسم ايشان بر سر زبان ھاست داريم ھيچ وقت آماده نيستيم که ھمسر و بچه ھای خود

 ۵اميدوارم که منصور اسانلو دچار اين مشکل نشده باشد و به جای اين که با ھمسر خود که . به خارج از کشور برويم

آن ھم سال دوری ايشان را تحمل کرد و ده ھا بار مورد بی احترامی از طرف شخص و يا اشخاصی قرار گرفته است، 

مگر ھمسر شما مورد بی ! پس چه شد آن عدالتی که شما با کارگران می کرديد؟! به خاطر فعاليت ھای شما آقای اسانلو

شما اسانلو می توانيد به تمام اين اتھامات پايان دھيد و » مھری شما قرار نگرفته است؟ پس اين بی عدالتی نيست؟

ه ھايت زندگی خوب و شادی داشته باشيد و به دام کسانی نيفتيد که از قبل اميدواريم در ھر کجا که ھستيد با ھمسر و بچ

جنبش کارگری به شما و آنانی که برای طبقه کارگر دل می سوزانند احتياج دارد و سرمايه داران . برای شما پھن کردند

مروز دولت ھای سرمايه داری اگر ا. و حاميان آنان ھر لحظه در کمين ھستند تا فعاالن جنبش ما را با خود ھمراه کنند

به ياری يک عده از جيره خواران خود می خواھند فعاالن جنبش کارگری را به بی راھه بکشانند ما بايد با آگاھی 

   .طبقاتی و به دور از ھر گونه تعصب با مبارزه پيگر خود آنان را به عقب نشينی وادار کنيم

  

ت واحد اتوبوسرانی محکم و قاطع از سنديکای شرکت واحد حمايت و البته که بايد از سنديکای شرک :بھرام رحمانی

سيس شد که بعدھا توسط أ ت١٩٨۶سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در سال . پشتيبانی کرد

 توسط کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه شرکت بازسازی شد و به ٢٠٠۵اين سنديکا، در سال . دولت منحل گشت

منصور اسانلو تا ھمين چند روز پيش از رھبران .  فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل درآمدITFضويت رسمی ع

آيا . حتی ھنگام تشکيل آن، نزديک بود عوامل خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار، زبان او را ببرند. اين سنديکا بود
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رگران آگاه و فعالين و تشکل ھای کارگری و مدافعين جنبش  مديره، کاھيأتدر عين حال نيز به دليل اين که اطالعيه 

  کارگری را به شدت نگران کرده است مورد نقد قرار گيرد؟ 

منصور اسانلو، يکی از بنيان گزاران سنديکا است و در آن زمان، خانه کارگری ھا به ايشان حمله : محمود صالحی

 به زندان محکوم شد و ئی منصور، به دليل فعاليت ھای سنديکابعد از آن. کردند و می خواستند زبان ايشان را ببرند

اما ھيچ وقت ما يادمان نمی رود که چه .  سال از عمر گران بھای خود را در پشت ميله ھای  زندان سپری کرد۵مدت 

قصور .  عمل کنيماما با توجه به اين موارد که گفتم نبايد ما يادمان برود که برابر اساسنامه بايد. مشکالتی را تحمل کرد

از مفاد اساسنامه برای ھر شخص  قابل بخشش نيست و بايد بدون مماشات در مجمع عمومی آن را مطرح کرد و در 

   .دستور کار مجمع عمومی قرار داد تا اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی برای ھر مواردی تصميم گيری کنند

  

آيا اعضای . رزات طبقاتی تجربه درخشانی از سر گذرانده اندکارگران شرکت واحد، در عرصه مبا :بھرام رحمانی

سنديکا نمی توانند در دفاع از سنت ھای مبارزاتی و ھمبستگی ارزشمند و با شکوه طبقاتی خود، اين گونه تصميم گيری 

   اتخاذ کنند و جمعی نيز پيش ببرند؟ئیھا را جمعی و در مجامع عمومی خود و به شکل شورا

ال قبل اين موارد را شکافتم و توضيح دادم که اعضای سنديکا بايد در چنين مواردی ؤن در چند سم: محمود صالحی

 مديره اين تصميم را ھيأتسفانه برای اين مورد به مجمع عمومی مراجعه نشده و تنھا أاما مت. تصميم گيری می کردند

  .گرفته است که با مفاد اساسنامه مغايرت دارد

  

گرامی، شما بھتر از ھر کس ديگری می دانيد که موانع مختلفی بر سر راه خودسازمان يابی و محمود : بھرام رحمانی

موانعی چون عدم تجربه فعاليت متشکل، مشکالت امنيتی، مشکالت مالی، . پيشروی طبقه کارگر ايران وجود دارد

دم افق و چشم انداز روشن و  طبقاتی و ع- ، جھت گيری ھای متفاوت سياسی ئیاخراج از کار، سکتاريسم و فرقه گرا

بر اساس آمارھای . در اين ميان فقر و نداری نيز کمر طبقه کارگر و خانواده آن ھا را خم کرده است. شفاف و غيره

ولين آن، متوجه می شويم که بحران ؤالی سخنان مقامات و مسه منتشر شده در رسانه ھای جمھوری اسالمی و يا از الب

 اقتصادی و ھدفمندسازی يارانه ھا نيز لطمات جبران ناپذيری به ۀان را گرفته و محاصربخش عظيمی از صنايع اير

صنايع کشور زده اند و بيش از ھر کس آوار اين بحران ھا با بی کاری سازی کارگران و گسترش گرانی و فقر بر سر 

عضو : ، نوشت١٣٩١ ]جدی[ دی ماه٢برای مثال، خبرگزاری پانا، شنبه .  آن ھا ريخته استۀکارگران و خانواد

س اتاق صنعت، معدن و ئي ھزار تومان اعالم کرد؛ ر۵٠٠شورای عالی کار خط فقر واقعی در کشور را يک ميليون و 

در : تجارت حکومت اسالمی در استان کردستان از تعطيلی صدھا واحد توليدی در اين استان خبر داده و افزوده است

: ، نوشت١٣٩١/۶/١٩ واحد آن تعطيل است؛ ايسنا، ۴٢٠ستان کردستان بيش از حال حاضر از ھزار واحد توليدی در ا

 ۀ درصدی توليد انواع خودرو در کشور در پنج ماھ٣٨خبری از کاھش جلسۀ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در 

 ئی و خودکفا، معاون اشتغال١٣٩١ ]قوس[ آذر ماه٢۵ خبر داد؛ به گزارش خبرنگار ايلنا از مشھد، شنبه، ١٣٩١نخست 

شناسان فرش، سه ھزار قالی باف در خراسان   مشترک کارجلسه امداد امام خمينی خراسان رضوی در حاشيه ۀکميت

ی کشور، از ئ  ھای آزاد فنی و حرفه س کانون انجمن صنفی آموزشگاه ئيرضوی بی کار شدند؛ رحيم عابدی نايب ر

 ٧از : ، نوشت١٣٩١ ]قوس[ آذر٨گذشته خبر داد؛ سايت کلمه، ی در دو سال ئ ھزار آموزشگاه فنی و حرفه ۶تعطيلی 

ران يبرخی مد. اند  کارگر باقی مانده ٣٨٨٠کردند، تنھا  ھزار کارگر که سال گذشته در شھرک صنعتی پرند کار می 

. نندک ت می ي درصد توان واقعی خود فعال٢٠رانی اظھار داشتند تنھا با يت اقتصاد اين شھرک صنعتی به سايصنعتی ا

 درصد کارگران خود را ٧٠ تا ۵٠ن ين شھرک صنعتی، واحدھای صنعتی بيکی از کارخانه داران ايبراساس گفته 
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زان با طی نوساناتی در ين مي درصد بوده که ا٣/٢٣ ساله ٢۴ تا ١۵ نرخ بی کاری جوانان ٨۴ اند؛ در سال  ل کردهيتعد

: ، نوشت١٣٩١دی ج ٣ده است؛ اعتدال، ي درصد رس۵/٢۶ درصد اوج گرفت و در سال گذشته به ٧/٢٨ تا ٨٩سال 

افت که حاکی از بی کاری حدود ي درصد کاھش ۴/٧ر ي سال اخ٨ده شد که سھم کشاورزان در اشتغال کشور طی يشن

مانی سراسر کشور در يه کارگران قراردادی و پيس اتحادئيات، ري هللا ب  ھاست؛ فتح ن سالي ھزار کشاورز طی ا٨٠٠

ون نفر در سراسر کشور اعالم يلي م٨، تعداد کارگران قراردادی را ١٣٩١ قوس ١٢ خبرنگار راه دانشجو، گو با و گفت

 واحد توليدی يا خدماتی در حوزه فعاليت ۵٠طبق اظھارات تشکل ھای اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری کرد؛ 

د به داليل مختلف تعطيل شده اند؛ يا  واح۵۶۶سيس شده و أتشکل ھای سراسری مشارکت کننده در يک نظرسنجی ت

، به نقل از يک مدرس دانشگاه به وجود سه و نيم ميليون فارغ التحصيل ١٣٩١دی ج ٠٧خبرگزاری حکومتی فارس، 

ی ئ فنی و حرفه ۀاين مدرس دانشگاه که در سمينار کارآفرينی در دانشکد. دانشگاھی بی کار در ايران اذعان نموده است

 ميليون فارغ التحصيل بی کار در ايران نشان می دھد که ٣.۵وجود «: ين سخن می گفت، تصريح نموددانشگاه آزاد قزو

ھيچ رابطه ای بين زندگی تحصيلی و زندگی شغلی در ايران وجود ندارد در حالی که اين وضعيت در جھان چنين 

  ...و» .تخدام می شوند نفر اس٣٢ ھزار متقاضی استخدام تنھا ١٠عالوه بر اين در ايران از ھر . نيست

به نظر شما، در حالی که بحران ھای اقتصادی و اجتماعی و سياسی تمام جامعه ايران را فراگرفته است اين نوع بحث 

 کل جنبش کارگری لطمه نمی زند؟ مشخصا به نظر شما، اولويت مبارزه طبقاتی کارگران ۀھا انحرافی بوده و به مبارز

 !ايران در حال حاضر کدام ھاست

توضيحاتی که شما داديد خيلی شفاف و جامع بود، يعنی برای من جای خالی نگذاشتيد تا من ھم چند : محمود صالحی

  . جمله را به عرض برسانم

مناسبات سرمايه داری برای بقای خود . اما در اين ميان چه بايد کرد به مشغله فکری امروز ما کارگران تبديل شده است

طبقه کارگر . طبقه کارگر ايران، بايد به نيرو و سياست ھا و اھداف خودش متکی باشد. دست به ھر کاری می زند

ايران، بايد به سوی ھدفی که در پيش روی او قرار دارد حرکت کند و نبايد با يک سری سياست ھا و مباحث بيھوده 

در اين .  از انسان مبارزه کنيم از دست استثمار انسانئیما کارگران بايد برای رھا. خارج از طبقه انرژی تلف کند

  ! ميان، شکی نيست که مبارزه با مناسبات سرمايه داری خيلی ساده و به دور از خطر باشد

  

خوشبختانه به ھيچ کدام از اعضای خانواده شما، . مدتی پيش زيرزمين منزل شما را آتش زده بودند :بھرام رحمانی

کارگران و مردم سقز، بی نھايت شما را به دليل سابقه درخشان تان در ھمه می دانند که به ويژه . آسيبی نرسيده بود

ی ھايتان و صميميت تان و جان فشانی ھايتان ئعرصه مبارزات طبقاتی و در راستای تحقق حقوق خود و ھم طبقه 

زمين منزل ال برانگيز است که چه کسانی و به چه داليلی زيرؤبنابراين، بسيار س. دوست دارند و دشمن شخصی نداريد

  شما را به آتش کشيده اند؟ آيا شخصی و يا اشخاصی در اين مورد دستگير شده اند يا ئه؟

 مصادف با روز کومه له، ]دلو[ بھمن٢۶ در روز ١٣٩٠سال . البته اين نوع تھديدات يکی دو تا نيست: محمود صالحی

بان امام به طرف ميدان ھلو می رفتيم که در من ھمراه ھمسرم نجيبه و يکی از کارگران به نام سيدعلی حسينی از خيا

آنان از من درخواست می . فاصله بين بانک ملی و بانک کشاورزی  مورد حمله چند نفر لباس شخصی قرار گرفتم

من ھم به درخواست آنان اعتراض کردم و صدايم را يه کم بلند . کردند که سوار ماشين شوم و آن محل را ترک کنم

موران لباس شخصی أمن ھم از م. دقيقه ده ھا نفر انسان جمع شدند و ھر کسی حرفی می زددر عرض چند . کردم

مردم جواب می دادند چون امروز روز کومه له است به ھمين . درخواست می کردم که چرا بايد اين محل را ترک کنم
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سر رسيدند و ھمه پشت سر من موران صحبت می کردم که يک عده جوان أمن با م. دليل نمی گذارند شما اين جا باشيد

  . موران وقتی تجمع مردم را ديدند محل را ترک کردند و رفتندأم. قرار گرفتند و از حرف ھای من حمايت کردند

وليت جانم ؤگر دست از اين کارھا بر ندارم مسوقتی به منزل برگشتم يک نفر با من تماس گرفت و من را تھديد کرد که ا

 با من تماس گرفتند بعد از ٠٩١٨٧٨۴٠٣١٩يک روز با اين شماره . ا چند روز ادامه داشتاين تھديدھ. با خودم است

 دقيقه ای به من بی احترامی کرد و من را تھديد به مرگ نمود و گفت اگر دست از ١٠اين که تماس گيرنده حدود 

  . آن وقت گوشی را قطع گذاشت. وليت جانم با خودم استؤ که می کنم  برندارم مسئیکارھا

ما در آن روز برای برگزاری مراسم اول ما مه به .   روز جھانی کارگر١١/٢/٩١اين تھديد ھا  ادامه داشت تا روز 

وقتی از محل ميدان کارگران ساختمانی . ميدان کارگران ساختمانی رفتيم و مراسم روز کارگر را آن جا برگزار کرديم

 بود خود را خبرنگار تلويزيون کردسات معرفی کرد و گفت مراسم کسی که پشت خط. بر می گشتيم به مبايلم زنگ زدند

من ھم جواب دادم که در ميدان کارگران ساختمانی، وقتی حرف من تمام شد بالفاصله شروع به . کجا برگزار شده است

 به فعاليت فحاشی کرد و گفت مگر ما به شما نگفتيم که دست از اين کارھا بردار؛ مگر ما به شما نگفتيم ادامه دادن

وقتی مانيتور مبايلم را نگاه کردم اين شماره افتاده بود . بعد گوشی را قطع کرد... سياسی برابر است با مرگ و

  . که از کويسک ھای تلفن عمومی بود٠٨٧۴١٠٣٠٠۵٣

 با رنگ جگری که حامل دو نفر بود ۴٠۵ژو پ صبح يک ماشين ١١ ساعت ١٠/۴/٩١خ رؤيک بار ديگر روز شنبه م

 باالتر از ميدان معلم در لحظه ای که می خواستم از خيابان عبور کنم به طرف من آمد و من زمانی ءيابان شھدادر خ

. متوجه شدم که ماشين داشت به طرف من می آمد و من ھم بالفاصله فرار کردم و خودم را به آن طرف خيابان رساندم

  . کار نبوده است به ھمين دليل اين مورد را پيش کسی نگفتممن خيال می کردم که يک اتفاق عادی بوده و توطئه ای در 

 متر با درب اصلی منزل  ۴٠ خودمان که ۀ دقيقه غروب سر کوچ۵۵/٨ ساعت ٣١/۴/٩١رخ ؤاما در روز شنبه م

وقتی به داخل کوچه نگاه کردم ھمان ماشين . فاصله دارد رسيدم که يک مرتبه داد و فرياد توجه من را به خود جلب کرد

ش می داد و مرتب دست ھای خود را از حاده بود و به نجيبه ھمسرم و من فژو جگری در مقابل درب منزل ما ايستپ

من ھم بالفاصله شماره ماشين را ياداشت کردم و می خواستم به طرف .  ماشين به بيرون می آورد و داد می زدۀپنجر

شت ناچارفرار کردم و خودم را به پبه مله کردند؛ که من آنان بروم اما آنان ھم متوجه من شدند و سريع به طرف من ح

آنان وقتی فرار کردند و نتوانستند من را زير . ش و بی احترامی آن محل را ترک کردندحيک تير برق رساندم؛ آنان با ف

و با پدر آن سرباز تماس گرفتم .  کردم و يکی از آنان سربازی بود که پسر يک دوست قديمی من استئیبگيرند شناسا

ھمان لحظه به منزل آن يکی ديگر زنگ . لط می کند که چنين عملی را انجام می دھدغايشان اظھار می کرد که پسر او 

اين مورد را با چند نفر از . پسر من نيستزدم و با مادر آن شخص ديگر صحبت کردم و ايشان ھم اظھار می کرد که 

ولی پدر و مادر راننده به . دوستان در ميان گذاشتم که ھمگی اظھار می کردند که آنان را به نيروی انتظامی معرفی کنم

خانه ما آمدند و  با خواھش و تمنا از من درخواست کردند که اين کار را نکنم تا مشکلی برای بچه ھايمان به وجود 

در آن ) شماره ماشين ھم موجود است. (آن قدر خواھش کردند که ما از طرح ھر گونه شکايت خودداری کرديم. يدنيا

ش می دادند سيامند پسر کوچکم در خانه بود و می خواست با آنان درگير شود حن که اين دو نفر به خانواده من فزما

بعد از اين واقعه ديگر ھمه چيز تمام شده بود که در . ودولی نجيبه ھمسرم به سيامند اجازه نداد تا از منزل خارج ش

آقای صالحی شما ھنوز زنده « صبح با من تماس گرفتند و کسی پشت خط به من گفت، ۵/١١ ساعت ٣/١٠/٩١تاريخ 

ھستيد مگر شما را آتش نزدند و چطور است که شما ھنوز زنده ھستيد، مطمئن باش که پدرت  را در می آورم و کاری 

ش ھای بی شرمانه گوشی را قطع کرد و اين حبعد از ف» ...د فالنی فالن شده و کرد که تمام دنيا به حالت گريه کنخواھم

آخر چند روز بود که شايعه کرده بودند دال بر اين که خانه . ٠٩٣٧١٧٨٣٠۴٧شماره روی مانيتور مبايلم ثبت شده بود
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ن شايعات در ميان ھمه دوستان پخش شده بود و ھر کسی به اي. ما آتش گرفته  و من ھم جان خودم را از دست دادم

  . ای حالم می شدنديشکلی به منزل ما می آمدند و يا با تلفن جو

 بعد از ساعت يک شب شخص يا اشخاصی به منزل ما حمله کردند و با ٢١/١٠/٩١رخ ؤسرانجام در روز پنجشنبه م

ش بکشند که خوشبختانه به دليل بارش برف آتش بعد از چند آتش زدند درب زير زمين می خواستند منزل ما را به آت

وقت خاموش می شود و مھاجمان بعد از اين که درب زير زمين را آتش می زنند برای اين که کسی نتواند وارد آن جا 

 زمين يک اسپری فلفل را به داخل زير زمين انداخته و با اين عمل غيرانسانی می خواستند کسی نتواند وارد زير. شود

  . ما صبح آن شب متوجه شديم که زير زمين ما را آتش زدند. شود

در ضمن من به ھيچ مرجعی . اين اقدامات تروريستی را بعدا با جزئيات به استحضار افکار عمومی خواھم رساند

  .شکايت نکردم و کسی ھم در اين مورد بازداشت نشده است

  

را داديد ن االت مؤاز اين که وقت گذاشتيد و جواب س. يگری ندارمال دؤمحمود صالحی گرامی، من س :بھرام رحمانی

ن جنبش کارگری ايران در داخل و خارج ظری، توصيه ای و پيامی برای فعاالاگر در پايان ن. بی نھايت سپاسگزارم

  .دئيکشور داريد، بفرما

يد است که برای جنبش کارگری ام. من ھم به سھم خودم از شما و ھمه دست اندرکاران تشکر می کنم: محمود صالحی

  . مفيد و سرفراز باشيد

  ٢٠١٣ بروری يکم ف- ١٣٩١ ]دلو[جمعه سيزدھم بھمن

  :ضمائم

  کا ي سندۀري مدھيأتاست يبرکناری منصور اسانلو از ر

١٣٩١/١١/٠٢   

 کای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه يسند: از

  )ITF(ون جھانی کارگران حمل و نقل يفدراس: به

  کا ي سندۀري مدھيأتاست يبرکناری منصور اسانلو از ر: موضوع

  کای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اعالم می دارد؛ي سنداحتراماً 

ده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات يبندی به تعھدات خود و ناديمنصور اسانلو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پا

کا ندارد و ين سنديتی در ايولؤچ گونه سمت و مسيخ ھين تاريره برکنار کرده و از اي مدھيأتاست يکا، از ريدرونی سند

  . ت ھا از نام برده می باشدي ارتباطات، ھمکاری ھا و حماۀاز آن نھاد کارگری خواستار قطع ھم

 در خارج از ئیخنگونده و سيچ نمايکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھيادآوری می شود سندي

  .کشور ندارد

   جھانۀد به گسترش صلح، عدالت و صداقت در ھميبا ام

  کای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومهيسند

  ک يصد و نود و يک ھزاروسيدوم بھمن 

  : رونوشت

  )ILO( سازمان جھانی کار -

  )ITUC(ه ھای آزاد کارگری ين المللی اتحاديون بي کنفدراس-

  )CGT(ون کارگران فرانسه يدراس کنف-



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  ن المللیيه ھا و نھاد ھای کارگری داخلی و بيه اتحادي کل-

  

  جواب فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل

  د بر کناری منصور اسانلوئيأدرباره موضوع رانندگان اخراجی و ت) آی تی اف«نامه 

  ٢٣:١٩:٠٦ ساعت ١٣٩١/١١/٠٩

مورد اخراج غير قانونی سه تن از رانندگان شرکت واحد آقايان وحيد فريدونی، حسن نامه آی تی اف به سنديکا در 

  د برکناری رئيس پيشين سنديکائيأسعيدی و ناصر محرم زاده و ت

 با دولت ايرانامروز آی تی اف موضوع سه راننده اخراجی سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را مستقيماً 

  .مطرح کرد

ب رئيس سنديکایي؛ دبير کل آی تی اف پس از اينکه از اخراج اين رانندگان توسط ابراھيم مددی؛ ناديويد کاکرافت

 به رئيس جمھور و وزير کار خواستار ئیشرکت واحد که از سازمان ھای عضو آی تی اف است، مطلع شد در نامه ھا

  .بازگشت به کار اين رانندگان اخراجی شد

ھر سه اين رانندگان از اعضای فعال . دی، ناصر محرم زاده و وحيد فريدونی استنام ھای اين سه راننده حسن سعي

اخراج اين سه نفر مستقيما به . سنديکا ھستند و پس از فعاليت برای افزايش دستمزد کارگران از کار اخراج شده اند

  .فعاليت ھای اتحاديه کارگری آن ھا مربوط است

قول داده است که آی تی اف به حمايت خود از «رئيس سنديکای شرکت واحد ب يديويد کاکرافت به ابراھيم مددی؛ نا

ت مديره سنديکای واحد که اولين اتحاديه عضو آی تی اف در ايران است در دفاع از اعضای خود ادامه خواھد يأھ

  ».داد

خود به عنوان رئيست مديره سنديکا را مبنی بر برکناری منصور اسانلو از پست يأديويد کاکرافت ھم چنين تصميم ھ

 سنديکا برای اين تصميمۀت منتخب اداره کننديأت مديره را بعنوان ھيأما حق ھ«: کيد کردأرسميت شناخت و ته سنديکا ب

 ».به رسميت می شناسيم و آن را کامال رعايت می کنيم

 معرفی کوتاھی از مبارزات و زندگی محمود صالحی

جه نداد و ما به ياگر فرجام خواھى ما نت. افتي ما ادامه خواھد ۀدھم كه مبارزنان میي كارگرى اطمفعاالنمن به ھمه «

م يگر خواھيك فاز ديدر آن صورت ما وارد . م داديط، مبارزه خود را ادامه خواھي شرا گاه بر اساسم، آنيزندان افتاد

شود صداى خود را به ز میيجا نز آنا. دارى است هي سرماۀجا پر از قربانيان جامعآن. زندان ھم محل مبارزه است. شد

در روز . الى خام استين خيا. مينينش كنند ما عقب مىاند فكر می ه ما صادر كردهين احكام را عليھا كه اآن. رون رسانديب

م، اما ما در ھمان بازداشتگاه با نواى الھام يري ما را بازداشت كردند تا مراسم روز جھانی مان را نگ٨٣اول ماه می 

  ».م كردين كار را خواھيز ھميدر اين مورد ن. ميروز طبقاتى و جھانى خود را گرامى داشت» وناليسرود انترناس « بخش

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

چنين دو فرزندش، مملو از وقايعی سياسی و زاده و ھمالحرزمش نجيبه صزندگی 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، . کردندھا به شھر سقز نقل مکان ، آن١٣۴٢حمود، يعنی در سال يک سال بعد از تولد م. گشود

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



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

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

  .پنج سالگی آغاز کرد و شغل خبازی را برای خود انتخاب نمود

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 ) کشته شد به نيروھای اسالمی پيوست و بعداً (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 .  پيگير انقالبی شدندۀفت و جوانان زيادی جذب مبارزگرروز اوج ه ، روزب۵٧انقالب 

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

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

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

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

 بھمن ٢۶باختن محمدحسن کريمی، روز وز جانر. 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 

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

 نيز برای چند سال متوالی روز اول ماه می ١٣۶٠ ۀ سرکوب کرده بود اما کارگران کردستان در دھکارگری را شديداً 

 روز جھانی زن و روز جھانی کودک را با سرود انترناسيونال و برافراشتن پرچم چروز جھانی کارگر، ھشت مار

  .داشتنداديکالی گرامی میھای رسوسياليسم و تصويب قطعنامه

دھی خود و اول ماه ه کارگران سراسر ايران به سازمان، يعنی در اولين بھار آزادی ک١٣۵٨ ]ثور[ ارديبھشت١١در 

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  آن تظاھرات کليه کارگران ھمراه با خانوادهدر. 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

در راستای متحد کردن کارگران در آن  سقز را ترک کرد و به مھاباد رفت و به فعاليت خود 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 جماجنبش اول ماه می را زندانی و شکنجه و ھم

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

-سيس کنند و مراسم اول ماه میأخاصی توانستند تشکل خود را تکارگران خباز سقز، در يک شرايط سياسی . 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 

  .به اين دستگيری اعتراض نمودند دوباره دستگير کردند که مردم مھاباد ١٣۶١محمود را در سال 

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

 صبح تعطيل کنند و ١١ صبح الی ١٠ھای خبازی را از ساعت  درصد کارگاه٩٠ طی فراخوانی توانستند ١٣۶٢سال 
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در آن روز، محمود در سه راه . نی و صحبت با مردم، روز جھانی خود را جشن گرفتند کارگری با پخش شيريفعاالن

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

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

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

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

ھای کارگری خود ادامه  شھر به فعاليت پس از آزادی از زندان، به شھر سقز برگشت و در اين١٣۶۵محمود، 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 

  . ايندگی آن انتخاب گرديد به نممحمود ھم رسماً 

  

  انجمن صنفی کارگران خبازيھای سقز و حومه 

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

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

 سرشناس کارگری از جمله محمود فعاالنحضور . دھی نمودند را سازماننمايندگان خود را انتخاب کردند و خود

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

ر کردن کتابخانه، تشريح قانون کار، برگزاری مراسم اول ماه می کردن کالس نھضت سوادآموزی برای کارگران، داي

داران و  در مقابل اين پيشروی جنبش کارگری در اين شھر، سرمايه. دھی و برگزار شودسازما... در سطح شھر و 

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

  . ھای امنيتی افزايش يافتتوسط 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

فت او را از  اطالعات تصميم گرۀھای 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

له دستگير شدند و پور، 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 گذراندند ٧۵مدت 

 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 آزادی١٣ن سال که فقط  ارديبھشت ھما١١.  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

تا اين که سرانجام . 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. اعت او را آزاد کردندپس از چند س

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 سخنجمن خبازان شھر بوکان، به اين شھر رفت و در آن، به دعوت ان١٣٨٢محمود روز جھانی سال 
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 ۀت ھمراه وی که به عنوان نمايندأ با خانم آنا بيوندی و ھي١٠/٢/١٣٨٣محمود ھمراه با محسن حکيمی، در تاريخ 

 را برای او و ھای کارگران آزاد به تھران آمده بود مالقات کرد و مشکالت واقعی کارگران ايرانکنفدراسيون 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 شدند٥٠قرار گرفت که حدود 

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

ھايشان و  خانوادهۀ خود در زندان، مبارزاين ھفت فعال جنبش کارگری با مقاومت. 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

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

  .ھا را صادر کردقز حکم آنانقالب س

، 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. دبردنجھانی کارگر صبحت کند با خود 

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

اش و حضور ادهمحافظان سرمايه، محمود صالحی را بدون اطالع خانو. 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

چنين  محمود صالحی و ھمھای بزرگی که نخست برای آزادی دستگيرشدگان سقز و سپس به دنبال دستگيری مجددکمپين

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

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

گيرد؛ يعنی،  متفاوت حاکميت جمھوری اسالمی را در برمیۀز جھانی کارگر در اين شھر، دو دوردستگيرشدگان رو

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

 ۀ مبارزمزد و آزادی و زندگی و سطح دستترين بھبودی در زيستھا، 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 نمیفعاالننبش کارگری و تھديد و فشار بر برخورد حاکميت به ج

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

 و روشنفکران يک ئیجودانشنبش جو چون جنبش زنان، جطلب 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 آنگذارد و نشان می 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

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



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

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

 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 طبقئینه و پيگيرانه زندگی خود را وقف برپااين ترتيب، محمود آگاھاه 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 ھۀ به زائدت كرده ويھاى آن اعالم موجود 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 ھمۀھمبستگی طبقاتی ھم

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

  .باشد نمیتفاوتھای فردی و اجتماعی بیبه 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 استفعاالنه کارگران و شک برای نيروھای جوان سياسی و به ويژاست بی

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

غو  زندانيان سياسی و لۀتالش 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

- 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 نمايدۀای پيوند کلي دکتر معالج محمود، برماه 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  سنديکای خبازان سقز، در گفتپور از اعضای محمد عبدیاخيراً 

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

کدام شرايط الزم را برای پيوند يچاما ھ. خانم در تھران، يک مرد در بندر عباس، دو مرد در سنندج، يک مرد در مھاباد

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

تر باشد، سوم خواھر، برادر و اقوام نزديک او نباشند و  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«بته گروه خونی ھم، ال

 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 ۀ ويژه پس از واقعھا، بهچنين من در اين سالھم

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

-نقش رھبران وقت آن، جمع تجارب و دستاوردھای جنبش کارگری و به ويژه 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- باورھا و افکار سياسی به مبارزه و عمدتاً 
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 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 د محمود صالحی اين است که او، چرا بيش از ھفت سال زندگی خود را در زندانترين پرسش در موردر 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 استیئھطبقشرايط گوناگون از حقوق خود و ھم

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

کار و يا زندانی  کار بیگيرند و ازداران مورد تھديد قرار میفکرانش 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

» من مرگ را سرودی کردم« افکار محمود صالحی، به کتاب  بيش تر با مبارزات وئیعالقه مندان می توانند برای آشنا

 ١٣٨٩، در سال »بھرام رحمانی«اين کتاب، از سوی . است مراجعه کنند» محمود صالحی«که درباره زندگی و مبارزه 

  . استکھلم است- در سوئد» کتاب ارزان«ناشر اين کتاب، انتشارات .  صفحه تھيه و منتشر شده است۴١٠ در ٢٠١٠ -

 

 


