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   محمود صالحی فورا بايد آزاد گردد
 

شش ون ماه هشتاد يفروردم نه ستيب                                                                          ی خدری           لع
 
 

کميته "سخنگوی  ورهبران برجسته کارگری محمود صالحی، از١٣٨٦ فروردين ٢٠با برابر٢٠٠٧ آوريل ٩دوشنبه 

.، با خدعه و فريب دستگير شد"تشکلايجاد هماهنگی برای  ن با ايکاربدستان قضائی و امنيتی جمهوری اسالمی  

درست است که محمود .  مستقل اول ماه مه امسال جلوگيری کنند مراسم  تا از برگزاریمحمود را گرفتند خيال خام

 برگزار کنندگان شاخص مراسمهای روز جهانی کارگر و از الهام بخشان آن بوده و بنام تشکل سازی و از فعالين از

کارگری  جنبش  و اين سنت را دره کار کرديوه  جمعی به ش کارگری  ديگرهست،  اما او، همچون هر رهبر و فعال

.هر رهبری که به شيوه  جمعی و تيمی کار کند بی رهرو نميماند. ه استتقويت نمود  

 
دوران انقالب تازه  ، که دراو. آغوش انقالب ايران پرورده شدو فعال کارگری درکارگرمحمود مثل دهها هزار

  دست در دست ديگر کارگران در مبارزات  ضد سلطنتی و انقالبیگذاشت، نوجوانی را پشت سر ميعنفوانداشت 

اتحاديه "در باز سازی  ١٣٥٧ در بهمن ض سقوط رژيم شاهنشاهیح شرکت کرد و به ممردم کارگر و زحمتکش

 .جائی اساسی باشد  تا مظهری از يک جابهاين اتحاديه در محل ساواک قديم استقرار يافت. دکرشرکت " خبازان سقز

کارگرانی که تشکل دموکراتيک خود را در محل بدنامترين ابزار سرکوب رژيم به گور سپرده شده مستقر کرده 

  با ارائه خواستهای خودآنها.  کوشيدندرگران خبازکا بودند، در اولين قدم در جهت ازياد دستمزد و بهبود شرايط کار

ر شديد کارگران و سواستفاده از امکانات شهرداريها و ند که سالهای سال از طريق استثما رفتیيانمابه جنگ کارفر

 اين اختاپوسها به اميد بهرگيری از پشتيبانی ارتجاع به تقاضاهای کارگران بی .تبديل شده بودنددولت به اختاپوسی 

تا تند  را واداشها  کارگران تحت رهبری سنديکای تازه احيا شده اعتصاب کردند و  صاحبان نانواخانه.اعتنائی نمودند

  ای پيروزی در يک کار دسته جمعی، که با هدايت سنديکا انجام گرفت، اين درس پايه.دنهايشان گردن نه به خواسته

 اکثر کارهای .جائی رسيدمعی و تيمی ميتوان به را به محمود داد که با سازماندهی، با ايجاد تشکل و با همکاری ج

انجمن صنفی کارگران خباز "نقش کليدی او در ايجاد . يش رفتمحمود در سالهای بعد به شيوه  سازمانگرانه پ

 شرکت تعاونی"گرانه که به ايجاد ان؛ رهبری تالشهای سازم، که در عمل برای تداوم کار سنديکا درست شد"سقز

ها و شوراهای برگزاری اول ماه مه و  ای نقش کليدی در ايجاد کميتهف ايانجاميد؛"  کارگران خباز سقزمصرف

. مدعاست  اين گويای "   ايجاد تشکل ای بر هماهنگی کميته  "در سازمان دادن   کننده  تعيين  نقش  ايفای م انجاسر  

 
مبارزاتی اين رهبر و فعال کارگری فعاليتهای ه که بسيار به اختصار مورد اشاره قرار گرفت تنها بخشی از چآن

 ضد کارگری خانه کارگر و شوراهای او با اتکا به کارگران و فعالين همکار خود در متينگهای بزرگ نقش. است

  اواخراو در. ساخته کوبيد  بر پيشانی فعالين اين تشکلهای دولت  رسوائی  و داغ  اسالمی و حاميان آنها را افشا کرد

 



  از ديوار امنيتی رژيم جمهوری اسالمی گذشت و شرايط کاری، معيشتی و سياسی طبقه کارگر ايران ٢٠٠٤ آوريل 

به هيئت همانجا  در  او.کارگری بيان کرد آزاد  های   اتحاديه  بين المللی  کنفدراسيون ی هيئت برا را با ارائه فاکتها  

کارگر را بطور مستقل برگزار خواهند   روز جهانی ،اول مهدر  داد که وی و ساير فعالين و کارگران مبارز  اطالع

ميگويند يک فاکت . ين اتفاق افتادا. کرد، مورد هجوم نيروهای مسلح رژيم قرار خواهند گرفت و دستگير خواهند شد

دستگيری محمود و همکارانش، کشمکش آنها برای دفاع از خود . عملی گاه باندازه چندين گزارش موثر خواهد افتاد

نماياند که کارگران ... " کنفدراسيون "و توحش نيروهای انتظامی و اقدامات سرکوبگرانه رژيم آن فاکتی بود که به 

. داری به رسميت شناخته شده بطور کلی محرومند ل حقوق صنفی و سياسی که در جهان سرمايهايران از همان حداق

های کارگری در اروپای غربی به  ديهجمهوری اسالمی رهبران اتحا  موجود در غرب عليه  بر بستر فضای سياسی

موعه اين جم. براه افتاد ماه مه  شدگان اول برای آزادی دستگير بخشی از اعتراضاتی تبديل شدند که در داخل ايران 

 از يکطرف و کارگران از طرف داران و رژيم حامی آنها اعتراضات و مبارزات به بهبود تناسب قوا بين سرمايه

او . تثبيت نمود و شهرتی جهانی را نصيبش کرد  سراسریهمين محمود را بعنوان يک رهبر کارگری.انجاميدديگر 

 در تدارک و سازماندهی و نيز پيشبرد چند هادهای کارگری در داخل و خارج و نبا اتکا به پشتيبانی وسيع کارگران

.مراسم مستقل روز کارگر شرکت کرد و به صورت الهام بخش و مظهر اين مراسمها درآمد  

 
اما فعالين . هر اعتراضی در شهر جلوگيری کننداز ماموران رژيم اين مظهر مبارزاتی را با فريب دستگير کردند تا 

کارگران مبارز و مردم آزاده با تشديد فعاليت خود در ايجاد تشکل و برگزاری مراسمهای امسال به رژيم کارگری، 

 بر پالکاردهای خود خواهند نوشت، را" محمود صالحی فورا آزاد بايد گردد"امسال خواست آنها .  دادجواب خواهند

.شتوهای خود خواهند ن آنرا فرياد خواهند زد و آنرا در قطعنامه  

 

 

  علی خدری 

  ، لندن٢٠٠٧ اوريل ١٣

 


