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نزندا  ازی بر آزادشدن محمود صالحینظر  
 هفتماه هشتاد وفروردين م بيست                                                                            ر احمدپویعل

  
  

سمبل برگزاری مراسم اول ماه مه شده و محبوب جنبش کارگری ايران و، فعال شناخته آزادشدن محمودصالحی

، از چند يخواه مايه خوشحالی و خرسندی استدرچندسال اخير، علی رغم اينکه برای تمامی انسانهای مبارز و آزاد

  .ل بررسی است جهت قاب

حکم مقامات قضايی رژيم برای دستگيری محمودصالحی حتی برخالف روال قضايی بازداشت کردن محکومين و 

، نشان از جايگاه اين فعال کارگری برای پيشبرد امور مبارزاتی طبقه برای به زندان افکندن وی چيده شددسيسه ای که 

نگ آن بر اين امر آگاهی کامل دارند ، به همين دليل برای ساقط کردن رژيم و به تبع آن ارگانهای رنگار. کارگر دارد

دن معادالت و پيشروی توانايی بهم ز صورتخصوصا اعتراضات کارگری که دری وهرنوع حرکت اعتراض

 نفس زندانی کردن محمود صالحی قبل از اول. ، از هيچ عملی دريغ نکرده و فروگذار نخواهد کردمحاسباتشان را دارد

رژيم  .هم بود شکی نيست که متاسفانه تاثيرگذاراينيری از پيشروی اين جنبش بود و در هم برای جلوگ١٣٨۶مه 

 مراسمات اول مه و سپس بازندانی کردن محمودصالحی در حقيقت می خواست فعاالن کارگری را ابتدا برای برگزاری

برگزاری مراسمات اول ماه مه سال   به اين خاطر،اجتماعی مرعوب سازد سياسی و ی وفعاليتهای صنف برای ساير

چندان يافت و اين پيام را به رژيم می داد که سطح مبارزات کارگری چنان ارتقا يافته که ديگر   اهميت دو١٣٨۶

نوعی قدرت نمايی به  اين خود برای طبقه کارگرو برگزارنشدن ره به جايی نمی برد زندانی کردن فعاالن آن برای

جمهوری اسالمی با تمام قوا و نيروهای رنگارنگ خود اين متد را برای ساير جنبشهای اجتماعی و به . فتمی رشمار

، نمودار وضعيت و نتيجه اعمال اين روش.  آذر١۶ مارس و ٨ل قبل از روزهای مناسبتهای گوناگون آزمود، برای مثا

رژيم دريافت که زندانی کردن فعاالن .  ترسيم کردسطح اين جنبشها و توان رژيم برای مقابله با آنها را واضح تر

، و  فقط برای مدت بق برای سرکوب کردنشان کافی نيست، ديگر به مانند سابشهای اعتراضی و اجتماعی و سياسیجن

زندانی کردنها برای جنبشهای خواهد داد و حتی خود اين سرکوب ويل اين جنبشها را تحت تاثير قرارکوتاه و به قل

رای مبارزه ، ميدان تازه ای را بده و تالش برای رهايی اين فعاالنراضی و راديکال به عرصه مبارزاتی تبديل شاعت

سرکوب را هم ، موجی ازهمزمان با بندکردن فعاالن جنبشهابهمين دليل جمهوری اسالمی . عليه رژيم  گشوده است

ی از ، همزمان عده زياداسانلو را به زندان می افکندمنصوراگر . اين ظرفيتها را از جنبشها بستاندروان ساخته تا 

 اگر فعاالن.  انحای گوناگون زير تيغ می گذاردمی کند وحتی آنها را هم بهکار بيکارکارگران شرکت واحد را هم از

شگاهها به راه محدودسازی را در دانخواندن وهمزمان موجی از اخراج و تعليق از، جنبش دانشجويی را به بند می کشد

، ماموران و امنيتی هايش دور اجتماع  اول مه می ربايد و به بند ميکشداگر محمود صالحی را قبل از. می اندازد

اين . جلو می بنددد و شالق می زند و شمشيرها را ازمی کنقه می زند ، فعاالن ديگر را ترورکنندگان اول مه را حل

حاضر نيست امتيازی خطر پيشروی اين جنبشها دارد ودرک جمهوری اسالمی ازعمق بحران رژيم و وضعيت نشان از
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  .ولو ناچيز را بدون فشار اعمالی بپردازد 

. شدن اين جنبشها را بگيردن خواهد داشت که جلوی راديکال تر، بلکه همزمان سعی بر ايالتبه اين تنها متد رژيم نيست

رد ، چون در در درازمدت سعی می کند اين جنبشها را به بيراهه بکشاند و يا الاقل جلوی اتحاد اين جنبشها را بگي

، شمارش معکوس عمر تحادشان حول يک استراتژی راديکالا وشدن اين جنبشها بهمديگرغيراينصورت نزديک تر

  .رژيم خواهد بود

 اين ، همه ازبعا به جز دشمنان طبقاتی کارگرانموضوع دور شديم ، اکنون محمود صالحی آزاد شده و طازيک مقدار

مدت محکوميت  نظری بر؟ل فشاری بود که به رژيم تحميل شد، اما اين آزادی آيا محصوخرسند و شادمان هستندامر

زکردن ، شايد به زعم برخی  دليلش بازندان نگه داشته شدهمدت محکوميتش درنشان خواهد داد که حتی اضافه برايشان 

 ميليون ۴٠ذاشتن وثيقه با گهمچنان مفتوح است و، اما اين پرونده هم بسته نشده و، قبولپرونده ديگری برای او بوده

، هرچند به نظر من بازکردن اين پرونده بهانه  دم امکان دارد که وی محاکمه شودزاد شده است و هرزندان آتومانی از

 روز اول مه آزاد نکنند و به نحوی ديگر آنهايی را که قصد برگزاری و برای اين بود که وی را قبل ازای بيش نبود

ی که برای رهايی محمود صالحی برخالف شعارهاي، پس که اينطور ، مرعوب سازندروز اول مه را دارند را بارديگر

برای آزادی وی قرار شرط دست و پا گيری ، که بسيار هم قيد وه تنها بدون قيد و شرط آزاد نشدهن ،وی سرداده می شد

  .داده شده است

تحت درمان و ، وی را با محروم کردن ازه به مدد مريضی ای که محمود داردمن رژيم تالش داشت کبه باور

، در زندان معدوم کند که فشارهای وارده از داخل و خارج از کشور و انعکاس لحظه به فشارگذاشتن از لحاظ جسمانی

، جلوی اين امر و تحت فشارگذاشتن مقامات قضايی وی و رسواکردن توطئه های مربوط لحظه وسيع وضعيت جسمانی

، خفا و آشکارا از بين می بردمی که سابقا فعاالن کارگری را در، رژين امر زبونی رژيم را نشان می دهداي. را گرفت

، برايش حکم نوشيدن  که برايش مثل آب خوردن ممکن بوداکنون توازن قوا شرايطی را براو تحميل کرده که کاری را

 را ضربه پذير خواهد ، جنبشهاحد جنبش به فعاالن معينياد برد که وابستگی بيش ازاما باز نبايد از. را داردجام زهر

کاليزه عرصه جنبش کارگری دهها و صدها محمودصالحی موجود است که نشان دهنده راديخوشبختانه اکنون درکرد و

رژيم را به اين فکر می اندازد که در درازمدت همين امراست وراس آنها جنبش کارگری در شدن جنبشهای اجتماعی و

  .کم اتحادشان را بگيردبايستی جلوی راديکالتر شدن و دست 

من محکوميت واقعی محمود صالحی به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه هنوز تمام نشده ، پرونده او سه سال به نظر

، اما کليه وی در اولويت قرار داده شودابتدا بايد معالجه مريضی . ر ضميمه دارد و باخود حمل می کندحکم تعليقی را د

، تاثيری بردوش وی سنگينی می کند" تعليقی "  که آيا باقيمانده حکم زندان وی که بصورت جای اين سوال باقی است

در فعاليتهای آتی مبارزاتی وی ، خصوصا در روز اول مه و بسترسازی برای برگزاری هرچه باشکوه تر اين روز 

ن نقش می بندد که وظيفه همرزمان و خواهد داشت يا نه ؟ همزمان با پاسخ دادن به اين سوال ، اين امر بديهی هم در ذه

  .سنگين تر از سال گذشته خواهد بودهمفکران محمود صالحی خصوصا در آستانه روز اول ماه مه امسال حتی بسی 
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