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  تير ماه و مهمانان دوره رونق طبقه کارگر٢٧اعتصاب غذای 

 
  و شش              سی يک تيرماه هشتاد                                                                                     نيما صداقت

  
ايی تحت نام  ، کميتهايران های سرشناس  و يکی از رهبران جنبش کارگری  به دنبال دستگيری محمود صالحی از چهره

اين کميته توسط کارگران و فعالين کارگری که دربرگيرنده بيشتر . اعالم موجوديت کرد" کميته دفاع از محمود صالحی"

لنی درتاريخ  ذکرشده است فعاليت خود را به صورت عش اعالم موجوديتازصد نفرکارگراست و همچنان که دراطالعيه

.فعالين کارگری شروع کرداحکام صادره عليه ديگر برای لغومبارزهودفاع ازمحمود صالحی در١٣٨٦ فروردين ماه٢٧  

 به وبالگ کميته دفاع از فعاليتهای اين کميته از بدو اعالم موجوديتش را همگان شاهد هستند و برای اطالع بيشتر ميتوان

. مراجعه کرد)١(محمود صالحی   

 ساعته ٢۴ فراخوان  اعتصاب غذای ، تير ماه همگام با صدمين  روز زندانی کردن محمود صالحی، کميته٢٧در تاريخ 

جتماعى در  فعالين  کارگری  و ا،های  کارگری  کميته، نهادها،فراخوان با استقبال  شمار زيادی از تشکلها. را اعالم کرد

اما در کنار آن عده معدودی اين حرکت اعتراضی را مورد نقد قرار داده و همچنين آن . ايران و خارج کشور قرارگرفت

الخصوص  به عنوان يک کارگر که به اين اعتصاب غذا به دفاع از همزنجيرانم وعلی. را به روزه سياسی تشبيه کرده اند

 تير ماه  را با توجه به ٢٧بند پيوستم،  تالش دارم که هدف از اعتصاب غذای محمود صالحی و همچنين ديگر فعالين در

اين ايهايم که در نه  به همه همطبقهوالئاميد به اينکه نقدهای سکتاريستى و بى مسرايط و وضعيت موجود توضيح داده وش

.ايی وارد نسازد اعتصاب غذا شرکت کرده بودند خدشه  

!!عتصاب غذا؟اچرا   
 

دستگيری محمود صالحی، فضائی مملوازرعب و وحشت براه انداخت به دنبال المی درآستانه اول ماه مه وجمهوری اس

برگزار  دستگيری  با  ازطرفی ديگر .دارد جنبش کارگری را به عقب وا جمله تا از اين طريق  جنبشهای اعتراضی  از

در روز روشن عزم خود را   منصور اسانلو آنهم و بعدها ربودن کنندگان اول ماه مه سنندج، دستگيری دانشجويان چپ 

سرگرم محاکمه برای سرکوب هر چه بيشتر جنبشهای اعتراضی جزم کرده است و در شرايط فعلی  فعالين کارگری را 

ساعته را به عنوان ٢۴فرخوان اعتصاب غذای " یمحمود صالح کميته دفاع از"درچنين شرايط متشنجی. و دادگاه ميکند

يکبار ديگر فعالين کارگری و بتواند  ين اعالم کرد تا راه برون رفت از شرايط موجود را هموار کرده ويک حرکت نماد

 محمود صالحی را يکبار ، تير٢٧اعتصاب سمبليک . ديگرانسانهای آزاديخواه راحول يک مطالبه واقعی وزنده متحد کند

نبل مبارزه طبقاتی  محمود صالحی به عنوان قهرمان و سدفاع از.  ها و خيابانها مطرح کرد ديگر در کارگاهها، کارخانه

را نه تنها دربين محافل کارگری بلکه بيرون از محافل کارگری هم مطرح کرد. اين حرکت ميتواند  زمينه ساز تحرکات 

بعدی در سطح سراسری باشد  و در آينده ايی نزديک شاهد حرکات به مراتب بزرگتر و تجمعات گسترده در سطح کشور 

 خواهيم بود.
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ود صالحی از                                 فبار  محم ه سمت وضعيت اس اهی توانست افکار عمومی را ب ان کوت به عالوه اين اعتصاب در مدت زم

  .لحاظ جسمانی، جلب و نيز حرکتی را در بين توده ها ايجاد کند

ج کشور   درخار . اين اولين حرکت بزرگی در داخل بود که در اعتراض به زندانی کردن محمود صالحی صورت گرفت                  

هم  سيل حمايت اتحاديه ها و تشکل های کارگری  که بعضًا به صورت تظاهرات خيابانی از فراخوان اعتصاب صورت                       

 .      گرفته است را شاهد هستيم

 
  ساعته کارگران و روزه سياسی٢۴اعتصاب غذای 

 
ان، نه تنها شکايتی از زندگی خود  دار روزه. روزه به عنوان يکی از ارکان دينی به معنی رضايت کامل از زندگی است

در نتيجه با گرفتن روزه تالش دارند که .  ندارند بلکه معتقدند که آنچه را که به آنها بخشيده شده است از سر زيادی است

و  يا يک يا سى  روز از لذتها و خوشيهای زندگی خود را محروم کنند تا قدر اين ) در قالب سياسی(برای مدت سه روز 

. سياسی عمال نشانه اعتراض نيست قالب سياسی و غيرروزه چه در. اين نباشدن بيشتر ازمات را بدانند و توقعشاهمه نع

با اين تعريف نميتوان به روزه جنبه سياسی داد و اين موضوع حتی برای ناسيوناليستهای کرد دوم خردادی که فراخوان 

ساعته کارگران انقالبی را ٢۴ينکه چپ ناکام اعتراض سياسى وا. روزه سياسی را اعالم کرده بودند هم قابل تعريف بود

  دردناکترحتى به روزه سياسی تشبيه ميکند و،درسرزمينى که اعتراض کارگررا به رگبارميبندند وزبان کارگررا ميبرند

 تفاوت يک اعتراض سياسى مشخص را با يک حرکت مذهبى تشخيص نميدهد و بى سوادى وبى اطالعى خود رااز آن 

راستى همرزمان سوسياليستهاى  ترکيه که در سياه .  جاى تاسف فراوان است، ميگذاردنمايشه از تاريخ اعتصاب غذا ب

.  مسئوالنه دارند چالهاى ترکيه جان باختند و يا مبارزان ايرلندى چه قضاوتى در مورد اين نوع نگرشهاى سطحى و  بی

بايد خيلى  کشورى  خارج   ى ۵٧ براى چپهاى ،به نمايش ميگذارد اينطورى  را  چپ جهالت خود  کسى به اسم  اينکه 

.  دردناک باشد  

گونه اعتراض و آزاديخواهی اند۔ در دنيائی که  صدای هر اخته به راه اند در فضای رعب و وحشتی که محافظين سرمايه

کارگری را دزد قلمداد ميکنند و آنها را با ايی که در روز روشن فعالين  ترين شيوه سرکوب ميشود۔ در جامعه با وحشيانه

نسان ايی که جان ا جامعهان را به اعدام محکوم  ميکنند۔ در روز نامه نگار.دترين شيوه زندان و شکنجه ميدهن غير انسانی

 اند ترين حقوق خود بی بهره ابتدائینميشود۔ درشرايطی که کارگران ازبه رسميت شناخته هيچ ارزشی ندارد وحرمت بشر

نلو را ميربايند، آنگاه اسااند و  دهشرايطی اسفبار اسير کرايی در   را با کمتر از  نصف کليهو رهبرشان،  محمود صالحی

از طبقه کارگر ميسر  کرامت بشر، دفاع از حيثيت طبقاتی و دفاع از آزادی،  تنها در گرو دفاع  دفاع ازانسانيت، دفاع از

. خواهد بود  

موقتى و مهمانان دوستان هوادار. لمللی هم مطرح شدا سطح بيننه تنها درسطح ايران بلکه در، ماه تير٢٧اعتصاب غدای 

که کجايش اشکال داشت صاب ميپيوستند و بعدا هم ميشد درمورد نفس کار مى بايستى به اين اعت،دوره رونق طبقه کارگر

اما نميشود نظاره گر . يمانه تلقى ميشدصمدراين صورت نقد و بحثشان جدى و.  صحبت کنند، بعدى چکار بکنيمو حرکت

سنت کارگران .   اعتصابچيان  را هم سرزنش کرد،اعتصابى  شد و درآن شرکت نکرد و در مورد اشکاالت اعتصاب

. جالب است اعتصاب شکن بيايد و طلبکارهم باشد.  اعتصابى اين است که اعتصاب شکن ها را کتک ميزنند  
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گويند به اين می  ".ارگرى شهر سقزاست۔ و ما را کارگران کردستان خطاب ميکنندمحمود صالحى فعال ک "  ميگويند

يا تهران بدنيا آمده يم و بر حسب تصادف تو کردستان  ودوستان يادشان رفته که ما کارگر.  (  محلى-ذکاوت فرقه اى

جسارت محمودند از نقش  و د جنبش کارگرى  ايران را بنويسد، نميتواحضورمجداگر کسى بيايد تاريخ احيا  و .) يما  

قشار  چشمشان به سوى ا،دوران رکود فعاليت طبقه ما در، ديروزچپى که تا.  چشم پوشى کند ١٣٨٣، صالحى درسال 

 بود۔ به قول ايرج  جمشيدى  که درآن ، سپايس گيرل و بويزون گوش ميدهند،که مادوناميانى و جوانان طبقه  متوسط  

"  مسالمت آميز۔ميگويند اما ايشان ميخواهند بطور آقاى خاتمى هم همين حرفهاى شما را : "اين چپ گفتدوران به ليدر

تحرکات کارگران ايران شد۔  اسمش براى نقطه آغازچرخاند ود که نگاه ها را بسوى طبقه کارگراين محمود صالحى بو

 پالکارد بزرگى اسمش حمل ميشد و در خيابانهاى تهران با.  خيلى ازتشکلها و نهادها و کارگران مبارز جهان آشناست

ولى  چپ ناکام ميخواهد او را آگاهانه فعال يک . کارگران شعار آزادى محمود صالحی را در اول مه امسال سر دادند

.   شهر کوچک معرفى کند  

و کارگران . اول ماه مه،  ضميمه نام محمود صالحی است کارگری و برگزاری مراسم مستقل  ايجاد تشکالت مستقل 

فهمند که محمود در دفاع  زحمتکشانی که سفره خالی خود را نظاره ميکنند، محمود صالحی را رهبر خود ميدانند و می

فهمند که  که جو سرکوب بر سر آنها سنگينی ميکند، می فعالين کارگری . های شيرين و انسانی اسير گشته است از ايده

جاتی که  دستهمحمود قدرت سياسی  را از هر. ه ميکندمبارزقه کارگر رساندن آنها به مثابه  طببه قدرت  محمود برای 

.  دلسوزی را بر سينه ميزنند ميگيرد و آن را به همزنجيرانش تقديم ميکند، محمود دارد در اين راه جان ميدهد سنگ

. استدفاع از او ايستادن در مقابل تعرض به طبقه کارگر. دفاع از محمود دفاع از حثيت طبقه کارگر است  

 ى  چند نفره و تک نفره که در حاشيه جامعه اروپا زندگى ميکنند، اين را درک نميکند ۵٧طبيعی است که فرقه  چپ 

رد دوم خردادی و متعصبين ک اعتراض کارگر را با روزه سياسی ناسيوناليستهای .  و از عينک فرقه بدنيا نگاه ميکند

 اين دوستان مجنون ،ئيد بر سکت بيروح و در حال انقراض اينها ميکوبيدتااگر محمود مهر. اکا تشبيه ميکنندپکمجاهد و

 با چنان آب ،ت استادند اغراق و هاله تقدس درست کردن و کيش شخصي، که در دنباله روى کور کورانه،و  سرخورده

ود فرقه گرى خدنياى لطفا کمى از.  که تصورش براى هرناظر خارجى غيرقابل باور بود،د نام ميبردندمحموو تابى از

 را متوجهيستيد، حداقل مطالعه بکنيد ونيازهاى طبقه کارگرنبيرون بيايد وعليرغم اينکه درمسايل کارگرى صاحب نظر

قعا چندش آوراست براى کسى که وا. پيامها و تحليل هاى آبکى ندهيدرضا پهلوى بى خودى مثل آقاى رجوى و . بشويد

و دستاوردهاى عظيم  رشد  بکنيد . شاگرد تنبل کالس اکابر ظاهر شود ل مقام رهبرى يک سازمان چپ باشد اما مثدر

.جنبش کارگرى و چپ غرب را بخوانيد  

           www.kdmahmodsalehi.blogfa.com )١( -    

 نيما صداقت،

"کميته دفاع از محمود صالحی"کارگر يکی از مراکز توليدی در تهران و عضو   

١٣٨٦ تير ٣٠  

www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 


