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!ی از گذرگاه کوهستانیعبور خانوادگ   

(  (  صالح زادهبهي و نجیگفت و گو با محمود صالح
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هد                                                                      ی ملکديمج -ی عسگررضايعل

                                                                  
: اشاره  

محمود صالحی يک کارگر نانوايی است که برای  .تمام دنيا به کرات نام محمود صالحی را شنيده اند" اين اواخر تقريبا

او اکنون .اليان زيادی از عمرش را در مبارزه گذرانده استرسيدن به حقوق و مطالبات کارگران و مزد بگيران ، س

ل ماه آخرين بار  به خاطر برگزاری مراسم او.تبديل به يک شخصيت بارز و موثر در جنبش کارگری ايران شده است

محمود با وجود اوضاع وخيم.زندان سنندج شدبه تحمل يک سال حبس در قز، مجبورسدرشهر) روزجهانی کارگر (مه   

.می از اين مرحله از مبارزه خود نيز سربلند بيرون آمدجس    

تجربيات خودمبارزات و ، واعضای خانواده اش ترتيب داديم، محمود صالحی ازباورها، فعاليت هاگفتگويی که با اودر  

.با ما سخن گفته است    

.حاوی نکات مهمی استشنيدنی و -... وپرستاران معلمان و -مزد بگيرانکارگران واين تجربيات برای تمام و گفتگو اين  

به دليل ضيق. اين گفتگو ما را همراهی کرده است نيز در-به قول خودش همرزم او  ومحمود همسر-نجيبه صالح زاده   

  فرزند محمود صالحی و نجيبه صالح-وقت در تهيه متن اين گفتگو موفق به انتشار صحبت های سامرند صالحی  

.اولين فرصت انجام خواهيم دادا دره اين مهم رک . نشديم-زاده     

 درسايت رسمی -تگوبه اصل متن گف امکان رجوع  به خاطر  و نيز- اصل متن اين مصاحبه نخستاست کهالزم به ذکر

.ميان بگذاريدنظرات خود را دراين موردمی توانيد با همين سايت در. حی درج شده استمحمود صالکميته دفاع از  

 مطالبی که با اين رنگ نوشته شده است، گفته های مصاحبه کنندگان است.* 

                                                                                                       
١٣٧٨ ارديبهشت - مجيد ملکی-عليرضا عسگری  

 
تحمل يک سال حبس در زندان بعد ازشما اخيرا  .خدمت شما هستيمبسيارخرسنديم که در!  با سالم آقای محمود صالحی-  

.مرکزی سنندج ، آزاد شده ايد   

در آخرين مرحله از اين مبارزه . در طی اين سالها ، مبارزاتِ  محمود صالحی فراز و فرودهای مختلفی داشته است

.  شديديعنی برگزاری مراسم اول ماه مه توسط شما و دوستانتان در سقز، شما دستگير و محكوم به يک سال زندان

 خورشيدی ١٣٨٧اه مه در سال جناب صالحی  تبريک می گوييم ازادی شما را به ويژه که ما در آستانه روز اول م

. شرايط جسمی و آن هم را نگران کرده  ما  چيزی که همه  مورد  و بحث اول می خواستم در ان سئوالبه عنو. هستيم  
 شماست ، لطفا توضيحاتی را ارائه دهيد
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!  وستاند. زحمت کشيديد و آمديد. ش می کنندهمه کسانی که اين گفتگو را گو حضورشما دوستان و رفقا، وود بهبا در

، در از نظر کليه ناراحتی داشتم بشوم قبل از اين يک سال،ن من قبل از اينکه وارد زندا: درمورد وضعيت جسمی بنده

که !  من اضافه شدمريضی ديگر به اين مريضی  بدی هست دو یزندان با توجه به وضعيت غذايی و مکان آن که جا

نجا زياد بود اين دو آوجه به فشارهای روحی و روانی که با ت. اعصاب يکی مشکالت درقلب من است و ديگری مغز و

جسمی و نه با مريضی البته ازنظر .عارضه هم به بيماری های من اضافه شد و يکسال زندان را خيلی  سخت گذراندم

 .ظر جسمی من وضعيت خيلی بدی داشتمنان برای ما اصال مهم نبود ولی ازروحی زندازنظر.  روحیتوجه به شرايط

 تيرو دانشجويان ٢۵، پيام به کارگران در  من را دررابطه با٢٧/١٢/٨۶تاريخ در ،وقتی که اين يک سال حبس تمام شد

من در برابر اين تفهيم اتهام که . فهيم اتهام شد آذر به دادگاه بردند و سه جرم هم در رابطه با زندان به من ت١۶در روز 

اصال مشروعيت قانونی هم نداشت همان جا بعد از بازپرسی  اعالم کردم که به اين حکم ناعادالنه اعتراض می کنم و 

 حکم بازداشت بازپرس قبول نکرد و. شت موقت به قرار وثيقه تعديل شودخواسته ام اين بود که اين حکم قرار بازدا

تمام بچه .  روز ادامه داشت١٣با توجه به اين من به عنوان اعتراض اعتصاب غذا کردم که . ت را صادر کردندموق

يعنی .  نوع قرص مصرف می کنم١٣روز چون من در .های زندان و خارج از زندان نگران وضعيت جسمی من بودند

دکترهای داخل زندان هميشه من را . خون، برای مغز و اعصاب و برای فشارقرص برای کليه هايم مصرف می کنم

صدا می کردند که اگر تو اعتصاب هم می کنی اعتصاب خشک نکن چون بايد قرص هايت را مصرف کنی تا  روز 

 تبديل شد ١۴ و ١٣ و ١٢ به بعد  پايين آمد و به ٩ هم رسيده بود از روز٢٢نهم اعتصابم فشار خونم باال می رفت و  تا 

  روز اعتصاب١٣ن به خواسته ايم رسيدم و قرار وثيقه برای آزاد شدن برايم صادر کردند بعد از اينکه م و با توجه به 

.را شکستم    

 خيلی خوب شد که شما اشاره کرديد به موضوع اعتصاب که چه داليل و خواسته هايی پشت اين اعتصاب بود که -

ن خواسته ها و مطالبات حداقل شما و آن چيزهايی خوشبختانه الاقل تحليل شخصی من اين است که اين اتفاق افتاد و آ

شاهد بوديد که در سراسر جهان و نه تنها در داخل ايران از شما . که شما در زندان مطرح کرده بوديد به نتيجه رسيد 

حمايت بين المللی شد و اعتراضات سراسری برای وضعيت جسمانی شما و اينکه امکانات مناسبی در حد وضعيت 

 ميان از اين همبستگی بين المللی که در سطح جهان و حتی در داخل و در. برای شما در دسترس نبود جسمی شما 

حوزه های اجتماعی برای دفاع از شما اتفاق افتاد چه تحليلی داريد وچه فکر ديگر کارگران و فعاالن کارگری وعموم و  

 می کنيد؟

م می کنيد و با توجه راديکالی که اعاليده های استوار و ها و اميکنيد که چه می شود که شما با آن انگيزهو ضمنا فکر 

ما شنيده تفکر شد نيستند صداهايی مثل صدای شما وسطح جهانی و تحت نفوذ رسانه های مختلفی که عالقمنبه اينکه در

  ازشما حمايت احزاب افتاد و اتفاق  اسردنيا سراتفاقات بزرگی در و ا گسترش يافتپيام شم  و شود باالخره صدای شما

؟ليلی ازاين همبستگی بين المللی برای آزادی خودتان داريدشما چه تعبير و تحکردند؟   

 اين يک واقعيت انکار ناپذير .اين شعار بايدبه عمل تبديل شود! ما در کل اين است که کارگران جهان متحد شويد شعار

 امثال من ايجاد می شود  ، يک امر طبيعی است چون من ور ايران هستم وجنبشی در حمايت ازاين که مثال من د .است

ما مرزها را می شکنيم . کند در کجای اين جهان زندگی کنيمما هم طبقه هستيم و وقتی هم طبقه هستيم ديگر فرقی نمی 
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 بودم تا به يک سال حبسمردم می دانستند که من جرمی مرتکب نشده . آشنا شوند ت با درد و رنج همديگرتا اين طبقا

مشروع نی و، چون اين حق قانوبودم که به يک سال حبس محکوم شوم، من خالف قانون کاری نکرده محکوم شوم

، کارگران بايد راه پيمايی کنند يا خواسته  آقا اول ماه مه بايد تعطيل باشد، کارگران بايد به خيابان بيايندماست که بگوييم

 قانون کار هم به اين اشاره شده که اول ماه مه ۶٣حتی در ماده . کننديند يا قطعنامه خود را صادر های خودشان را بگو

ون ما هم طبقه هم هستيم مثال و چ. انند که من جرمی مرتکب نشده بودمپس مردم می د. ان می باشدروز تعطيلی کارگر

از هم پشتيبانی کنيم، تيم که بايد می شود اين ما هسشوم و يا فالنی در فرانسه دستگيرمی اگرمن امروزدرايران دستگير

. بستگی خود سدهايی را که درمقابل ما قرار گرفته را بشکنيمرا بفهميم و با اتحاد و همما هستيم که بايد درد همديگر

خواسته های ما را  نمی دهند چون اگر  خواسته های مابورژوازی خيلی راحت تن بهنظام های سرمايه داری و

ست که اين ا. ه خواسته های خودمان مبارزه کنيمپس ما بايد برای رسيدن ب. يستندت بدهند ديگر سرمايه داری نمشروعي

کردستان هستم و مردم در شهرهای ديگر و استان های ديگر و حتی در خارج از کشور پشتيبانی می اگر من امروز در

م که بگوييم مثال فالن کشور چون هيچ کدام از ما مزدور نيستي. کنند اين جز اينکه ما هم طبقه هستيم چيز ديگری نيست

يت پيش آمده عو کشورهای بورژوازی هم برای اينکه از اين وض. ار را بکنداين مقدار پول را تهيه کرده که مثال اين ک

حتی روزنامه های خودمان شايد در عرض يک . ه کارانه وارد اين مسائل می کنندجا نمانند خودشان را خيلی محافظ

ک خبر کوچکی درج می کنند که آقا ما می دانيم محمود صالحی در زندان است يا دانشجوها در  ماه حبس ما ي۶سال يا 

ای من رسانه هبه نظر. ند آقا ما خبردارهستيم اين يک چيز طبيعی است که مثال اگر فردا چيزی شد بگوي. زندان هستند   

.بورژوازی فقط به اين دليل کارکردند  

حوش مبارزات شما به ويژه در اين چند سال اخير را بررسی می کند به يک نام وقتی آدم اتفاقاتی را که حول و 

برخورد می کند نامی که فراتر از يک همسر ، يک مادر و سرپرست خانواری که در غياب پدر خانواده عمل کرد ، 

 می افتاد و يا اتفاقاتی نامی که به تحليل بسياری از فعاالن کارگری وکسانی که از دور يا نزديک اتفاقاتی که برای شما

راتداعی می  مبارزکه پايداری کرد  ذهن يک دوست، همراه و يک رفيق در ،شما رقم می زديد را رصد می کردند که   

! نجيبه صالح زاده :زندانا در داخل زندان پايداری ميکرديد، ايشان درخارج ازاگر شم. کرد   

لی شما آن چيزی را که در مورد ايشان فکر می کنيد و احساس  من نمی خواهم سئوال خاصی پيرامون ايشان بپرسم و

.می کنيد را با ما درميان بگذاريد   

با اين هم طبقه بودن اززن وشوهربودن باالتراست و. اين مهم است. که زن وشوهرباشيم هم طبقه هستيماينما قبل از

مثل يک دوست  ،مثل يک رفيق.  کنيمبقه برخوردمیتوجه به اينکه هم طبقه هستيم طبيعی است که مثل يک هم ط

ه داريم که فردا خانه می خواهد وزن می خواهد می دانيم که بچبه هرحال ما. ورد می کنيم، نه مثل يک زن وشوهربرخ

فردا می توانند همين نظام آنها هيچ ضمانتی ندارند که آيا درزمانی که ما زندگی می کنيم دررا تامين کنيم چون و بايد او

ه با توجه ب. اين درکشور ما بردوش پدراست که معموال نان آور انواده است؟ يا زن بگيرند؟ واه بروندبه دانشگ

ن کاری که اعتقاد داشته را به سرانجام رسانده طول يک سال پيش آمده ايشان درست آمشکالتی که برای خانواده من در  

.خودش را خوب انجام داده استلت هم طبقه بودن ، رسار اينکه ما هم طبقه بوديم و همسرمن همهمه باالتاز .است  

 می خواهم خواهش کنم سرکار خانم نجيبه صالح زاده با ما صحبت کنند در ارتباط با کارهايی که ايشان انجام دادند و -
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که شما در ارتباط با نحوه مبارزه واين نحوه زندگی . من فکر ميکنم همه دنيا ديدند و مشاهده کردند و تحسين کردند 

دتی که سختی های همسرتان ، هم طبقه ، رفيق و همراهتان انتخاب کرده چه فکر می کنيد ؟ و بگوييد چطور در اين م

همه اين مشکالت فائق بياييد و همه سختیگيزه و پشتوانه فکری توانستيد بربا چه انزيادی مطمئنا درپيش روی شما بود  

وژه مشترک خانوادگی را سربلند به پايان رسانديد ؟ها را به خوبی طی کنيد؟ و به نظر من  يک پر    

اينکه همسر باشيم هم طبقه و رفيق هستيم و من اين را همينطور که محمود گفت ما قبل از. خسته نباشيد به شما می گويم

، ه همسرمبعضی ها فکر می کنند من ک. و هدفی  که شوهرم قبول کرده را قبول دارم و با جان و دل همراهيش ميکنم

دست از   داريد اگرتو به محمود بگويی اوخيلی ها بودند که به من می گفتند که شما بچه. بايد به آينده بچه ها فکرکنم

همه انسان ی است که راه رهايی طبقه کارگر و، راهمن هم بارها گفتم که او کارخالفی نکرده. شيدکارهايش خواهد ک

اگر ما اين راه را به عنوان . خاب کرده با جان و دل قبول کرديمشان انتهاست و من و بچه هايم هم اين راهی را که پدر

وقتی که اين راه و هدف را . کنيم نمی توانيم باهم زندگی کنيميک هم طبقه و کسی که واقعا دردمشترک داريم قبول ن

 راکه برای محمود  کارهايیو من تا به حال.  طريقی که باشدم اين راه را ادامه می دهيم ازهرقبول کرديم با جان ودل ه

و اين وظيفهکه دردمشترک داريم انجام دادم انجام دادم کارهايی بود که به عنوان يک رفيق، يک هم طبقه و يک کارگر  

.رفيق و هر هم طبقه ای هست ای است که به دوش هر    

! ه گفتيد و خيلی محکم  شما با صحبتی که کرديد راه را بر روی همه صحبت های بعدی من بستيد چون همه جانب-

گاهی پيش می آيد که .من می خواهم يک سئوال ديگری مطرح کنم . ديگر تقريبا جايی برای سئوال من باقی نماند 

همسر يک مرد يا زن وقتی يکی در يک مبارزه و حرکت اجتماعی شرکت می کند از طرف همسرش با اين سئوال و 

من يا تو و يا هر دو با هم خيلی محکم در اين راه پيش رفتيم چه نتيجه اين چالش روبرو می شود که فرض بگيريم که 

ای خواهد داشت که زندگی شخصی ما و آينده بچه های ما به هدر برود؟ ساليان سال بوده که اين اتفاقات و اين 

، شما چه پاسخیت می کنيم نرسيده استآن صحببه آرمانی که ما از  هنوز اما می بينيم که جامعه بشریمبارزات بوده   

 به اين سئوال ها و يا ترديدهای ذهنی می دهيد ؟  

 از انسانی هدفی را قبول می کند برای آن بايد بها داد و بهايی که ما ميدهيم احتمال دارد که در اين راه آدموقتی هر

هم پاشيده  زندگيشان ازها خيلی ها بودند کههمانطور که خودتان فرموديد بار. دست بروددست برود و يا خانواده اش از

بين رفته ولی کسانی که در خانواده بودند وقتی ن بوده مثال مادر خانواده يا پدرازشده و هدفی که داشتند برای بچه هايشا

دو به بين نمی روی که باشداين ازانسان آزاده و کارگرتا اين فکرو ذهنيت درفکرهر  کردند ادامه دادند وهدف را قبول

 !بها را با جان ودل قبول کرديم  که می رود برای آن بها می دهد وما هم اين هزينه وراهیله هرکس درپايان نمی رسد ب

به ستاد خبری رفته ام و يا حتی دردادگاه به من اين حرف ها را زده اند و من را بارها که اطالعات من را خواسته و

مثال به من گفتند که محمود در . ين ها را هم قبول داريمبدهيم و اتحريک کردند ولی من گفتم ما بايد اين هزينه ها را 

زندان است برويد دنبال زندگيتان ولی ما گفتيم که ميدانيم وقبول کرديم که همه چيز را مثل زندانی شدن و از هم پاشيدن 

نبايد  ولی ما) ن بروندبييا حتی بچه ها ممکن است از شوهر و ينکه مثال زن يا ا ( از هم جدا شويم  البته نه اينکه. زندگی  

. کرديم و بايد آن را ادامه بدهيمقبول. کوتاه بياييم در راه هدفمان  

آيا شما اين اعتقاد را داريد که وقتی در مورد جنبش کارگری و طبقه کارگر حرف می زنيم به ! خانم صالح زاده-
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ا مناسب می  مبارزه چنين چيزی راگر برای عرصه زنان کارگر؟ و-مردان کارگر: بندی کنيمطورويژه يک تقسيم 

يا منطقه خودتانيکنيد؟ واصوال وضعيت زنان کارگررا درايران وفعاليتی مشما دراين زمينه زنان کارگر دانيد آيا خود   

؟م دادو يا شهر سقز به چه شکلی می بينيد و يا چه کارهايی می شودانجا    

 کارگر منظور هم زن و هم مرد وقتی می گوييم. مرد ندارد کارگر زن و .وقتی ما می گوييم کارگرديگرجداشدنی نيست

ايران کارگرهمان مشکالت را دارد وزنان کارگردرمثل مردکارگر زن .واينکه جدا کنيم غيرممکن است. است

ی و يا زايمان که مطلع  هستيد نصف حقوق مردان را می گيرند و اين است که مرخصی و يا دوران باردارهمانطور

ويا وقتی که حقوق می دهند زن و مرد با هم و کنار کارگاه ايستاده اند و کار می کنند ولی . ی کمتراستودوران مريض

اين را برای خود بهانه کرده اند که زن سرپرستی خانواده را به . ه نصف حقوق مرد را به زن می دهنددر پايان ما

شود ولی اکثر زنانی که کار می کنند سرپرست عهده ندارد به همين دليل مسئله عائله مندی از حقوق زن کم می 

دست رفته و شوهرشان از.  خيلی زن ها هستند که بيوه هستند، و مشکالت خانواده به دوششان استخانواده هستند

می کنند حقوقشان حتی برای نم هايی که منشی می شوند و يا درفروشگاهها کارمسئوليت خانواده را به عهده دارند يا خا

کردستان هم هستند می دانيم که هرچه شهر و زنانی که در .کافی نيست اين را همه مطلع هستيمشت هم رفت و برگ

سقز ما داريم زنانی را که در کارگاهها و توليدی هايی که کار می کنند صبح در. کوچکتر باشد مشکالت هم بيشتر است

ی کنند و رجی مومان می گيرند يا درقاليبافی کار ت١٠٠تکه ایتوليدی عصرحتی آفتاب را نمی بينند ودرکه می روند تا 

. می شود که کارگران زن ومرد را ازهم جدا کنيم، اينها مشکالت زنان کردستان است ولی اين ن تومان می گيرند١٠٠  

.ارگر هم شامل زن می شود و هم مردوقتی می گوييم ک  

گر هستند همان چيزهايی که شما گفتيد هم وجود يعنی عالوه براينکه کار.  برای زن ها يک ستم مضاعف وجود دارد-

کرد؟ن ستم مضاعف وجوددارد بايد بيشترکارنمی کنيد روی اين قضيه که ايفکر... نی حقوق کمترمی گيرند و دارد يع  

ی اينجا خيلولی متاسفانه مذهب در. بله بايد با زنانی که کارگرهستند صحبت کنيم وبايد ازحقوق خودشان آگاه شوند

مثال زن را نصف مرد حساب کرده وقتی می رويم به زن می گوييم خانم . بين برده ها کارکرده وزنها را ازروی زن

شما بايد مثل مرد حقوق بگيريد می گه نه مذهب اين را گفته و من هم بايد اين را قبول کنم  چون مردها مقاومتشان 

ل همان مردها پای کارگاه هستند وکار ميکنند پس چه فرقی نمی دانند که آنها هم مث. بيشتر است وتوانايی بيشتری دارند

طريقی که می شود بايد بفهمندگاه شوند به هرشود و بايد آ روی زن های کارگر کار راستی بايد بله به  کنند؟  با هم می   

. همان حق و حقوق خودشان را دارندکه زن ها    

اشته باشند يا نه ؟ به نظر شما زنان کارگر بايد يک تشکل مستقل زنان د-  

ما خودمان چند سال پيش می خواستيم يک تشکلی اينجا راه بياندازيم ولی متاسفانه با برخورد اداره کار . بله صد درصد

ما ميخواستيم انجمن حمايت از زنان بافنده و خياط را بگذاريم که موافقت نشد ولی بايد . روبرو شديم که مخالفت کردند  

.د و آگاه شوند کاری درست نمی شودد چون تا وقتی که جايی نباشد که اين زن ها بياينتشکل وجود داشته باش  

. شما و اينکه اگراجازه بدهيد در ادامه گفتگوباز به سراغ شما بياييم و از نظرات شما هم استفاده کنيممتشکراز -  

 تشکل  نام اوال که از.  شنيده می شودخبازان سقزهميشه  صنفی به نام  يک تشکل  نام کنارنام شما در!  آقای صالحی-

؟بپرسم و تاريخچه آن را هم بگوييدبگوييد که چه تشکلی است وچه مسائلی را پوشش می دهد تا بعد سئوال بعدی را   



 

 6

با  .رسما فعاليت خودش را شروع کردهه بعدآن سال بو از. گران خبازرا تشکيل داديم ما انجمن صنفی کار٧٣سال 

اينها غير قانونی هستند درذهن وقت کسی حرفی بزند سريعا سازمان هايی که به قول ستان، هرتوجه به وضعيت کرد

يم و مرتبا نظر اداره اطالعات و اتحاديه کارفرمايان خباز تحت فشار بود مرتبا زير٧٨ تا ٧٣ما دراوايل . تداعی ميشود

خانه اش فراری شد و چند سالی در ند که ازبچه های ما را تهديد کرددر همان وقت يکی از . ما رو تهديد می کردند

رفتيم ولی حتی با وجود اين زندان ها و  ز زندگی کرد و چند بار هم ما دراين مورد دستگيرشديم و زندانخارج ازسق

رديم ودرانجمن صنفی کارگران خبازبا وضعيتی که  داشت، به پيش می با اصال کوتاه نيامديم و انجمن رواين فشارها م

، ما در تمام جرياناتی که در ايران رخ می داد اولين اطالعيه يا عکس العمل يئت مديره و بازرسانی که داشتظرهبا نو

در . در آن زمان که هيچ تشکلی نبود  ما اقدام کرديم . مثال برای حمله به کوی دانشگاه ما اقدام کرديم . از طرف ما بود

با توجه به . ی و دستگيری دانشجويان و زنان ما اقدام می کرديم مورد قتل های زنجيره ای و دستگيری فعالين کارگر

اين وضعيتی که بود و اقداماتی که ما ميکرديم من که خودم يکی از اعضای هيئت مديره بودم از کار اخراجم کردند و 

قتی که و. شد طبق قوانينی که در کشور ما حاکم است کسی که خودش در اين شغل نباشد نمی تواند نماينده آن شغل با

همان موقع خودم در.  هيچ پرداختی اخراج شدمخبازی کار کرده بودم بدونل که در سا٩من رو اخراج کردند بعد از

به اين دليل من . من را اخراج کردند و حتی حقم را هم ندادند .اداره کار بودم حل اختالف شهرستان بانه و سقزدرنماينده

حتی دوستان ما مثل جالل حسينی و محمد عبدی پور هم که در . م و درواقع نگذاشتندا کانديدا کنديگر نتوانستم خودم ر

با توجه به اين قضيه هنوز انجمن صنفی کارگران دارد. ای هم آوردند ولی قبولشان نکردندانتخابات شرکت کردند و ر  

.پای خودش حرکت می کند و هميشه سرزبان مردم عام استروی     

همتر آيا اعضای اين انجمن به طورجدی همراهی آن م عضو دارد؟ و از  خبازدرسقزچه تعدادانجمن صنفی کارگران -

نند و تصميم ساز هستند؟ و بعد ازاين نظرات و عملکردهای انجمن می کنند؟ و آيا اصوال مشارکت می کو پشتيبانی از

ل است ؟ آيا شخصی با نام محمودمی توانيد صحبت کنيد که نحوه تصميم گيری و عملکرد در انجمن شما به چه شکاگر  

؟ر فوق العاده خاص و ويژه دارد دراين انجمن يا تصميم ها به طورجمعی استصالحی تاثي    

دراين انجمن قبال که ما آنجا . انجمن صنفی کارگران خباز با توجه به موقعيتی که داشت فعاليت خودش را شروع کرد 

هرچند . و داشتيم و من خودم وقتی آنجا بودم برنامه ريزی کرده بودم  عض۶٠٠بوديم به کارگران آموزش می داديم و 

حتی کتابخانه ای که .  نفر را دعوت می کردم می آمدند آنجا و يک آموزش های خاص می داديم به کارگرها ٣٠وقت 

اده بوديم به نهضت ما کتابخانه داشتيم و در خود انجمن يک اتاق د. ما در انجمن داشتيم بهترين کتابخانه در سقز بود 

انجمن کارهای زيادی کرد مثال . سواد اموزی که کارگرانی که سواد نداشتند اجبارا بايد می آمدند و درس می خواندند

با تشکيل انجمن صنفی کارگران خباز و .  درصد از کارگران بيمه بودند٢٠قبل از اينکه انجمن تشکيل شود حدودا 

در آن موقع در مورد حق سنوات کارگران ، حقوق .صد کارگران را بيمه کرديم  در٩۵فعاليت فعاالن اين تشکل ما 

قبال هر کارفرما . مثال ما با کارفرها پيمان دسته جمعی را بستيم که قبال اين جوری نبود . کارگران، انجمن کارهايی شد

همه يکسان شد و همه به اندازه يک دستمزد تعيين شده ای برای خودش می داد ولی بعد از تشکيل انجمن اين دستمزدها 

مثال قبل از اينکه انجمن تشکيل شود ما حق سنوات نداشتيم ، بيمه بيکاری نداشتيم ، عيدی و . هم دستمزد می گرفتند

به دنبال تشکيل انجمن صنفی ، کارگران . پاداش نداشتيم ، حق عائله مندی و مسکن نداشتيم و بن کارگری هم نداشتيم 
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ت آوردند و به دست آوردن اين ها برای کارگران روحيه خوبی شد يعنی يک روحيه ای که شد که مثال اين ها را به دس

و .  کارگر آنجا بود که ما با انها صحبت می کرديم ١۵٠ تا ١٠٠هر روز  حداقل . کارگران مرتبا در انجمن می آمدند 

هرچند . ا رو دوست دارد سرش نگذاری شممشخص است که اگر با کارگر راحت باشی ، به او دروغ نگويی ، کاله 

نظر محبوبيت، هرچهموال هيئت مديره ازنظرسنی و ازو مع. ران تصميم را هيئت مديره می گيردانجمن صنفی کارگدر  

.را که می گفتم قبول می کردند     

نحوه کرد و به حق، به خاطر نحوه عمل کارگری داريم اين است که يک نفرجنبشيکی ازمسائلی که ما هميشه در -

روند مبارزه ای که می کند به يک تش که با بقيه کارگرها دارد ودرو همانطور که شما اشاره کرديد صداقطرزفکر

نمی کنيد ما بايد به آن سمت برويم که اين اتفاق برای آدم اما آيا فکر .د که البته شايسته آن جايگاه هستجايگاهی می رس

؟ وند به محمود صالحی و بتوانند دراين کار جمعی شرکت کنندگری هم تبديل شهای ديگری هم بيفتد ؟ انسان های دي

گذاشته ؟ وقتی محمود صالحی درمورد يک مسئله يا مصداق مود صالحی چه تجربياتی را پشت سرآنها هم بدانند که مح

 می کند ؟آنها ر راخاص يک نظری را اعالم می کند و يک تصميمی را قرار است بگيرد چرا و با چه استداللی اين کا

 را بکنند و به لحاظ تعداد ما ادم های زيادتری داشته باشيم که اينهم به اين درجه ازآگاهی برسند و بتوانند اين کار

آيا شما شخصا کار خاصی را انجام داديد که ديگر دوستانتان در . بتوانيم افزايش بدهيم آگاهی طبقاتی را در طبقه کارگر

آن شخصيت محوری که شما در تصميم خبازسقز بتوانند دراين تصميم گيری ها مشارکت کنند ورگران انجمن صنفی کا

زجمله عموم کارگراندارند انجا حضورآشود با کسانی که  تقسيم    بلکه  شود  به حاشيه رانده اينکه گيری ها داريد نه   

؟خبازی که درسقزحضور دارند    

خوب به هر حال من هميشه مورد انتقاد بچه . تمام دانسته هايمان را انتقال بدهيم بله من خودم اعتقاد به اين دارم که بايد

اين جزو اعتقادات من است که بايد هر چيزی را که . های خودمان بودم که تو هرچيزی را که می دانی انتقال می دهی 

د در صورت نبود امثال محمود صالحی و بايد اين ها آموزش را ببينند تا بتوانن. می دانم انتقال بدهم به دوستان ديگر

پس اگر ما اين کار را نکنيم در واقع يک چيزی را در انحصار خودمان گذاشتيم که اين با . کار خودشان را بکنند 

ما بايد هر چيزی را که می دانيم در اختيار دوستان و آشنايان و فعاالن کارگری قرار . جنبش کارگری مغايرت دارد 

چون محمود صالحی بدون پشتيبانی کارگران وزنان و . آنها هم به قول شما محمود صالحی بشوند بدهيم تا اينکه 

خوب اين طبيعی است که محمود صالحی يک . محمود صالحی يک فرد است . دانشجويان اصال محمود صالحی نيست 

! محمود صالحی وجود ندارد ها دون آنب زمينه داشته ، مردم دوستش دارند ، انجمن صنفی کارگران دوستش دارند ولی   

 آقای صالحی چيزی که اشاره می کنيد نکته فوق العاده مهم است يعنی شما به اين اعتقاد داريد که آن چه که محمود -

صالحی می داند بدون هيچ پيش شرطی بايد به کارگران منتقل شود و اين جزو اصول اساسی است که شما خودتان هم 

 جايگاهی که ما قبول را اينچنين فکری می کنيد ؟ اصال جايگاه آموزش و دانسته های طبقاتی ،به آن اشاره می کنيد چ

همچنين  چرا دارد چيست؟ يعنی  اهميت  ه بااليی دارد ورد  فوق العاده جايگاه که امرآموزش درميان طبقه کارگر کنيم   

؟چيزی مهم است  

 در واقع هيچ کاری نکرديم و بايد اين دانسته ها انتقال پيدا کند و طبقه اگر ما نتوانيم اين دانسته ها را انتقال بدهيم خوب

مردان بزرگ می گويند يک کارگر آگاه مثل يک تانکی است که درمقابل نظام سرمايه داری می .  کارگر آگاه شوند 
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ت و چگونه ياد می گيرد کارگر آگاه چه کسی اس. اين يک واقعيتی است که ما نمی توانيم از آن چشم پوشی کنيم . ايستد 

که بايد آگاه باشد و چگونه حقوق خودش را بشناسد و از آن دفاع کند ؟ چه کسی اين را انتقال می دهد ؟ کسانی که به 

اين . اين نتيجه رسيده اند که بايد واقعا جنبش کارگری به راه بيفتد و کارگران ياد بگيرند از حقوق خودشان دفاع کنند 

ل اگر امروز من و امثال من وکسانی که هستند اين واقعيت را قبول کردند که جنبش کارگری بايد مهم است به هر حا

راه بيفتد ما بايد اين ها را آماده کنيم که به خواسته های خودشان برسند در غير اينصورت جنبش کارگری وجود ندارد 

طبيعی . ا اينکه طبقه کارگر، نسل جديد به ميدان بيايد ما بايد حتما سعی کنيم که تجربه ها و دانسته را انتقال بدهيم ت. 

نسل جديد همه با سواد هستند و تجربه دارند فقط تجربه طبقاتی ندارند که ما . است که نسل جديد با نسل قديم فرق دارد 

.  کردستان بايد اين را به ان ها منتقل کنيم که مبارزه طبقاتی چه مفهومی دارد و چه معنايی دارد علی الخصوص در

چرا در کردستان ؟ چون در کردستان مسئله ناسيوناليستی حاکم است و تاخت و تاز می کند با توجه به اين که 

اين هم يک نوع عوام فريبی  درمبارزه طبقاتی ! بورژوازی کردستان می گويد که ما در کردستان اصال پرولتر نداريم

 ر گرمای زياد کار می کنم و جان می کنم نمی دانم اسم من را چی می ساعت روز را د١۴مثال منی که . است در اينجا 

پس چند . متهران و اصفهان و همدان است ما اين مسئله ناسيوناليستی را هم اينجا داريبه اضافه مشکالتی که در. گذارند

  می تواند انقالبی ، متشکلی گويم طبقه کارگرآگاه، منضبطخوب طبيعی است که من م. برابر کارهای ما بيشترمی شود

. سيستم يک سيستم جديد را بنا کندخودش روی بنای اين ودستگاه نظام سرمايه داری را ازبين ببرد وبکند که تمام دم  

 آقای صالحی از اين گفتگوی آخری که با هم داشتيم در مورد  دانش و آگاهی و در ارتباط با سئوالی که داشتم جوابی -

 ايجاد - و به هر نامی -د هستيم که تشکل های مختلف کارگری ، انجمن صنفی ، سنديکا ما شاه.به ذهن خودم رسيد 

به طور تاريخی هم اگر بررسی کنيم تعداد خيلی زيادی را می توانيم مثال بياوريم که البته با شور و خروش . می شوند

ی هم داشته باشد که کارگرها به آن نسبتا بااليی شروع به کار می کنند و حتی ممکن است يکسری دستاوردهای ابتداي

ايمان مياورند اما بعد از يک مدتی ما می بينيم که هم به لحاظ کمی و هم کيفی افت می کند و حتی گاهی با ايست کامل 

شما وقتی صحبت از دستاورهای انجمن صنفی کارگران خباز کرديد مثال صحبت از اين کرديد که . مواجه می شود 

ن ما ديگر اين را نداشتيم که هر کارفرما يک کارگری را تک گير بياود و با او يک قرارداد ببندد و بعد از تشکيل انجم

درصد ٢٠حقوقی را طی کند ما به يک پيمان دسته جمعی حقوقی رسيديم و يک حداقلی را تعيين کرديم  و يا اينکه از 

آيا اين دو مطلب را می .ت ، عيدی و ساير قضايا درصد کارگرهايمان را بيمه کنيم و سنوا٩۵بيمه شدگان ما توانستيم 

 عضو داشتيد چون جاهای ديگری ۶٠٠توانيم به هم پيوند بدهيم ؟ به نظر من اين موفقيت ها به دليل اين نبود که شما 

ریيا شما داليل ديگ ؟ليل آگاهی هايی نيست که رويش کارشده استبه دشتری هستند آيا اين موفقيت هاهستند که تعداد بي  

؟را هم می توانيد برايش ذکر کنيد    

ببينيد مثال در مورد بحث تشکل های کارگری، ببينيد من خودم طرف دار ايجاد شورا هستم و . بله اين رويش کار شده 

اين تشکل ها چی هستند . ز با کمال احترام می نگرم ي که تشکيل می شوندنیگري دیشورا را قبول دارم امابه تشکل ها

 روز اعتصاب کردند به رهبری شورای اسالمی بود ، مثال در سقز ۵۵ يک نمونه بياورم مثال نساجی سنندج ؟ بگذاريد

پس افرادی که داخل . که اين همه مبارزه کردند تا به اين خواسته رسيدند رهبرش انجمن صنفی بوده که طرد شده است

ل ها را تعيين می کنند نه اينکه اساس نامه ای که از اين شورا يا اين اتحاديه يا انجمن ها هستند جهت گيری اين تشک
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مثال . افرادی که آنجا هستند با گرايشاتی که وجود دارد جهت گيری اين تشکل ها را آنها تعيين می کنند . پيش تعيين شده

 مواقع بعضی.  هزار نفر کارگر دارد نه تشکل اسالمی ونه انجمن ٣٠در ايران خودرو هيچ تشکلی نداريم درحاليکه 

. داند اين جمع کی هستنديچكس نمييک اطالعيه می دهند ومی گويد جمعی از کارگران ايران خودرو يا شرکت واحد ه

 با اسم ورسم بايد بتوانی. پس اين ها نمی توانند در جنبش کارگری ايران تاثير گذار باشند . بدون هويت هستند اين ها

.ادی که آنجا هستند تعيين می کنندم جهت گيری هر انجمن يا تشکلی را افربله من می گوي. خودت علنا بيايی درخيابان  

  کميته چه هست؟ چه کارهايی کرده؟شما بگوييد اين. ازکارگران اخراجی  به سراغ کميته دفاع  يد بياييماجازه بدهاگر -

؟ و چه حجم کارهايی را انجام داده؟ و هدفش چه هستچه تيپچطورشروع شده و    

اشتيم مثل کميته دفاع از کارگران، کميته انجمن صنفی کارگران خباز تشکيل شد ما در انجمن چند کميته دزمانی که 

وقتی که ما از انجمن اخراج شديم و ما رو بيرون . اين کميته ها در تمامی موارد فعال بودند ... ، کميته مالی و ورزشی

با توجه به ان ضعف که ما انجا ديديم . سمش بود و تابلوی آنآمد که فقط اکردند انجمن تعطيل نشد و به شکل چيزی در 

، کارگرانی که اخراج می شوند را کنيمما تصميم گرفتيم که يک کميته تشکيل بدهيم که حتی اگر کاری نتوانستيم ب

ديم به نام با توجه به اين ما يک کميته تشکيل دا. جلوی اخراجشان را بگيريم و يا حداقل حق و حقوق اينها را بگيريم 

 پرونده ١٠٠کميته دفاع از کارگران اخراجی که چند نفر عضو دارد که از فعالين کارگری هستند و ما حداقل در سال 

ذهاب رفتيم در ند ما بدون هيچ هزينه حتی اياب وهرجا که به ما مراجعه کردزتمام شهرهای ايران يعنی ازداريم ا

.ران ما اين کميته را تشکيل داديمنبود انجمن صنفی کارگدر. را گرفتيمحقوق کارگران  م وحق وجلساتشان شرکت کردي  

بعد از چه راه هايی وجود دارد که  انجمن صنفی خبازان اين انجمن از بين رفت يا غير فعال شد؟ يعنی با رفتن شما از-

ايد بکنيمبعال نشوند؟ چه کار آن تشکل ها از بين نروند و غيرف اانجمن ها و سنديکا وشوراه رفتن آدم هايی مثل شما از  

؟که اين اتفاقات برای جاهای ديگر نيفتد    

 روز در سلول ها بوديم و بعد از آزادی  توسط ٧۵ ما همگی هيئت مديره انجمن دستگير شديم و نزديک به ٧٨در سال 

 آوردند ولی در اداره کار توانستند يک عده را سر کار بياورند حتی افراد خوبی را هم... اداره کار ومرتجعين منطقه و 

و حين شمارش آرا کاله سرشان گذاشته بودند و افرادی که خودشان خواسته بودند را تاييد کردند و آوردند سرکار و 

بعد از اين يک انتخابات ديگر داشتيم که بچه های ما  خودشان را . همين ها بودند که باعث شدند انجمن غير فعال شود 

خب اين طبيعی است که در جامعه ای .اما متاسفانه خود اداره کار و وزارت کار اين ها را رد کرد کانديدا کرده بودند 

ما بايد اين را تجربه قرار .که ما زندگی می کنيم هر فعالی بايد خودش را برای يک بار آماده کند و جز اين نمی توانيم 

ما قبال اين تجربه . مئن باش برای يک بار ديگر نمی توانی مثال اگر شما نماينده دانشجوها يا معلمان باشيد مط. بدهيم 

 نفر ديگر ۴ نفر از هيئت مديره را اخراج کردند ۴را نداشتيم بعدا به اين رسيديم که ما بايد نيرويی داشته باشيم که اگر 

حاال خوشبختانه  . مکه دوست داشتنی طبقه کارگر باشند سر کار بيايد در غير اينصورت ما باز هم به عقب بر می گردي

با اين ها  درمورد  بر ميدارند و ما هم فعال شده و دوباره کسانی که آمدند بد نيستند ولی محافظه کارانه قدمانجمن ما باز

نظر ما با توجه به آگاهی کهکه االن خيلی هم فعال هستند و از.حداقل دستمزد و پيمان های دسته جمعی صحبت ميکنيم   

.ده اند توانشان همين استب عمل آردارند خو    

؟ پس بايد کادرسازی کرد-  
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.بله بايد اين کار را بکنيم   

ه طبقه کارگر داشته تاريخی کسوای آن مطالبات عمومی و. ورد وضعيت جنبش کارگری ايران استمسئوال بعدی در -

، گی که درايران هستی منطقه ای ومناسبات خاص اقتصادی، جغرافيايی وفرهنويژگی هاودارد به هرترتيب به خاطر

ان ايران چه ميکنيم ، نوع مطالبات و خواسته های کارگر نوع حکومتی که االن در ايران هست و وضعيتی که مشاهده 

؟ و چه فرقی با بقيه دنيا دارد؟تيپ خواسته هايی است  

:درايران دوخواسته خيلی بزرگ است  

  يکی دستمزدهای معوقه است-١

.ی خود ساخته کارگری خواسته تشکيل تشکل ها-٢    

تفاق می تمام ايران ای بينيم که صدها اخراج کارگری درمديو و تلويزيون ها هر دقيقه و هرروزرا ما درتمام اخبارها و

اول ماه مه هم می بينم در. ا می گيرند برای دستمزدهای معوقهو مجلس را تجمع می کنند و جلوی وزارت کارنهآافتد و 

واستار اين ها هستند که خ . و رسم خود کميته تشکيل می دهند، شورا و اتحاديه تشکيل ميدهندمکه تمام کارگران با اس

و نوع تشکل داريم يکی خانه کارگرجمهوری اسالمی ايران دوجه به اينکه ما دربا ت. تشکل های خود ساخته هستند

 در نظر گرفته اند که کارگر نبايد اين ها يک خط قرمزی برای طبقه کارگر. ايران است، يکی شوراهای اسالمی هستند

ا هم حتی اعتصاب غذمزها گذشتند واين خط قر کارگران بهشهراز٨١ينيم درسال ما ببازاين خط قرمز ها بگذرد اما اگر

برابر اين ها موضع گرفت و گفت اين ها ضد انقالب هستند يعنی اگر اين اعتصاب و راه کردند و خانه کارگر رسما در

می شدند ولی در آنجا فقط خانه کارگر  گرفت در کردستان بود همه دستگير در بهشهر صورت٨١ل پيمايی که در سا

در  .ه دنبال تشکلهای خود ساخته رفتنداين خط قرمزها گشتند و بهام ضد انقالب زد چون اين ها ازبود که به اين ها ات

،  تشکيل شد، شورای همکاری تشکيل شده کارگران بيکاراخراجی، اتحاديجاهای مختلف، کميته هماهنگی تشکيل شد

. نشستند تا نظام به آنها حمله کندخانه هايشان ندراينها رکت واحد تشکيل شد اين ها همه ازخط قرمزگشتند وسنديکای ش

ارند مبارزه می کنند نوشته دارند، سايت دارند، كنند و عمال تشکيل هم دادند وديجاد ميدارند تشکل ااينها آمدند بيرون و

نتيجه می رسيم که مراسم خانه کارگر شرکت نميکنيم پس به اين د و رسما اعالم می کنند که ما درمراسم ها می روندر

راض ها برای دستمزدهایاز طرفی نصف اين اعت. تشکلهای خود ساخته است ساخت   و ویحال پيشردر طبقه کارگر  

.معوقه است    

ن ساده کرديد يکی اينکه برای ساده سازی من اينطور تقسيم بندی ميکنم را هم برای مشما با اين پاسخ دو سئوال ديگر -

می کنيم و به طرف مقابل دارد برخی ميگويند ما هرچه بيشترعقب نشينی کنيم بيشترضررکه دونوع سنت فکری وجود 

  نبايدهزينه پيوسته حرکت کردواجازه تعرض بيشتر را می دهيم و طيف ديگری هستند که می گويند بهتر است آهسته و 

؟دام يکی ازاين فازها فکر ميکنيدکشما در. داد  

د حرکت کنيم که کنکنيم که بيفتيم و نبايد هم آنقدرتند حرکت ادغام ميکنم چون ما نبايد آن قدرهم اين دو را درالبته من 

ما نمی گوييم . ميشودری هستند که به ترس تبديل ها روی خط محافظه کااين گزينه دوم که گفتيد اين. محافظه کاربشويم

اين يک خواب است چون هنوزطبقه کارگربه اين نرسيده که . بين ببريم ازکه با يک اعتراض می توانيم يک سيستم را   

.ازخواسته های خودش دفاع بکند  
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خواستهای حداقلی کارگران عقبيعنی نبايد از. آگاهی دارد جامعه و حرکت کارگران، زمان و بستگی به شرايط روز -  

.آارگران عقب بمانند ازبيفتی و يا آن قدر جلوبروی آه بخش وسيعی    

تو برای مبارزه بايد تاکتيک داشته باشی ، همينطور نبايد بی . نگاه کن مثال رهبران و فعاالن بايد اين را تشخيص بدهند 

 تو بايددر نظر داشته کارگر برگ درخت نيست که پايين بيفتد.تاکتيک در مبارزه شرط عقل است . گداربه آب بزنی 

با توجه به موقعيت اقتصادی که طبقه.  به اينکارمی ارزد يا خير می دهی و آيا هزينه ای که   که هزينه می دهی باشی  

.کارگر دارد و با توجه به خفقانی که وجود دارد بايد فکر کنی که در چه حالتی می خواهی حرکت کنی     

به اين مفهوم که خيلی هم فرمول بندی نيست گاهی بايد تند رفت وگاهی . يکنيد در واقع شما روی نوع سوم تاکيد م-

بسته به شرايط بايد آهسته و پيوسته رفت و اين که شما معتقديد که هيچ کدام از اين دو را ه برای هميشه درست نيست و 

  ايران را به چه صورت میریآقای صالحی شما وضعيت جنبش کارگ. نظر قرارگيرد مد به شرايط راه حلی بايدبسته 

می بينيد؟ران وجود دارد؟ و اگر هست شما اوضاعش را چطورآيا اساسا جنبشی در اي ؟بينيد    

 جنبش که بله يک جنبشی به نام ژوازی هم روی اين انگشت می گذاردخود بوربله جنبش کارگری موجود است و

 اعالم می من رسما. کنيميک قانونی برای اين مطرح قوه قضاييه مطرح شده که مابايد کارگری موجود است و حتی در

شايد عده ای بگويند که جنبش.  را می شکند دارد سدهای جلوی پايش و  حال پيشروی است کارگری در کنم که جنبش   

! تدافعی است ولی من اصال اين نظررا ندارمکارگری    

د توسط جنبش کارگری چه سدهايی است که داراوريد؟ وچه شواهد وقرائنی شما ميتوانيد دال براين پيشرفت برای مابي -  

 شکسته می شود؟

طبقه . لس را گرفتن از نشانه های آن است، جلوی مجودش نشانه پيشروی طبقه کارگراستتشکيل اين کميته ها خ

انه نمی ، نا آگاه کرج را ببندد-نا آگاهانه نمی رود اتوبان تهران، هانه نمی رود جلوی مجلس تحصن کندناآگاکارگر

، شرکت واحد اگر اين ناآگاه بود درکارخانه خودش می نشست.  بزرگ دولتی را بگيرد و تحصن کندرودجلوی ادارات

پس . اده شده که اين غير قانونی است وحتی بهشان حمله کرده اندقبل از آن تذکر د. ناآگاهانه نرفته سنديکا تشکيل دهد

نديديم که دولت برود درخانه کسی که حرفی نزده واورا دستگير . وی استحال پيشراين نشان ميدهد که طبقه کارگر در

اين سالن و مراسم روز جهانی کارگر را خانه کارگر دارد رهبری می کند تو به آنجا نمی روی مثال تومی دانی در .کند

دی باب ميل آن و تصويب کرمی دانی که بهت حمله می کنند چون قطعنامه ای ت .می روی خيابان و دستگير می شوی

جلو می روی که می توانی دانشجويان وزنان يعنی تو آن قدر .حرک و پيشروی در جنبش کارگری استاين ت. ها نيست

که بحث طبقه کارگريعنی کاری کرد. دستگيری ما تمام دنيارا به هم زدهمين مثال . باخود بياوری واين پيشرفت استرا  

.روی استرگ شده اين ها پيشورد زبان بچه و بز    

قاد داريد اما حاال به تشکل شورايی اعتگری وجوددارد که شما گفتيد بيشتر آقای صالحی انواع و اقسام تشکيالت کار-

هرگونه يارهايی برای دفاع ازآن می رويد؟ آيا ازبا چه معبه هراسمی شما جايی سنديکايی ايجاد شد اگرصدايی درآمدکه  

؟های خاصی داريد؟ آن حد ومرزها برای شما کجاستگری دفاع می کنيد؟ يا معيارتشکل کار  

تمام تشکل ها واقعا حمايت می کنم ولی با عملکرد خودم که سازش با نظام سرمايه داری نيست و طبقاتی است و من از

حاال هر تشکلی که تشکيل می شود با .  اجرا بکندما می دانيم که بايدطبقه کارگر و شوراهای کارگری تصميم بگيرند و
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اما اين تشکل ها خود به خود زير نظر اداره کارو امثال ان . ر ديدی که حقوق کارگران را بگيرد من حمايت می کنم ه

ما  راگ. های کارگری ربطی به اين ها نداردنروند چون تشکل  ما آنها را دعوت می کنيم که زيرنظر اداره کارمی روند

ارد به شما ربطی ندبه شما ربطی ندارد خانه کارگر} را مثل اداره کاگونه جاه{نقبوالنيم که اين} کارگران{به اين ها 

سالمی کار آن زندگی ميکنيم و شورای ارد ولی با توجه به کشوری که مادرربطی نداوشورای اسالمی به طبقه کارگر

ی نشسته ورای اسالم؟ مثال اگر در يک خانه ای ده نفراز خانه کارگريا شثبت شده است تو چه کارمی توانی بکنی

 روز با شورای اسالمی تحصن کردند تو ۵٧ندج ن يا اگرتحصنی باشد مثال نساجی س؟ وباشند، توديگربه آنجا نمی روی

؟ بگويی آقا چون شما شورای اسالمی هستيد پس من با شما نيستم ؟ نه من يد چه موضعی درمقابل آنان داشته باشیبا

چرا  گوييم چطور عمل کنند و سازش نکنند و مسائل طبقاتی چه است و اصال بله ما با آنها هستيم و به آنها می. مخالفم 

 درصد جامعه ما آدم هايی هستند که بايد برای زنده ماندن دستمزد ٩٠؟ ما می گوييم ما ميگوييم که ما طبقه هستيم

ن ها که ما به اين دليل  درصد هستند که می خورند و می پاشند پس ما هستيم که بايد بقبوالنيم به اي١٠بگيرند و فقط 

ما بايد کسانی که تشکل های عادی را تشکيل . طبقاتی فکر می کنيم ، به اين دليل ما بايد پرچم خود را داشته باشيم 

 نکنيم به حاشيه رانده رااگراين کار.  تقويت کنيم دادند و به اين اميد هستند که کاری برای طبقه کارگری بکنند را بايد

نه اين درست نيست ما ضمن پايبند بودن به . به يک چيزی که مرغ من يک پا دارددگم بچسبيم اگر .خواهيم شد

!يميعنی ما آنها را باال می کشيم خودمان پايين نمی رو. اعتقادات خود ، اين ها را هم دعوت می کنيم که پيش ما بيايند  

با اينکه شما درزندان بوديد ولی می دانم که . م سوال کن٨۶ال ساط با اتفاقات کارگری به ويژه درارتب می خواهم در-

دستاوردهای جنبش کارگری نکات مثبت يا بهترين . نسبت به جنبش کارگری ايران داريدبينش خوبی درجريان هستيد و

شرفت های اساسی که درجنبش کارگری صورت گرفت چه بود؟ وازآن طرف؟ پيازنظرشما چه بود ٨۶سال  ايران در  

؟ه می دانيدنقاط ضعف را چ    

  بدهند تشکل های هم اينکه مناسبات را درتيررس قراربزرگترين ضعف جنبش کارگری پراکندگی افراد است و به جای

!عرض خودرا درتيررس قرارميدهند  

  داری چون من هميشه می گويم که دشمن اصلی من سرمايه.  من با اين ها مخالفم و هميشه در مقابل اينها موضع دارم

ل شده؟  و چرا يکی از نمودهای  جنگ جهانی اول بود؟ چون  تشکي   ILO مثال چرا . است نه تشکلی که تشکيل شده   

مقابل اين ها را درست کنند که به ا می دانستند سرخ ها وطبقه کارگربه قدرت رسيده و بايد سدی را درسرمايه داره

رفرم هايی برای طبقه در اين سازمان  .ار را درست کنيم بياييد سازمان بين المللی ک اروپا و آمريکا نرسد پس گفتند که  

ه     .نکه جنبش چپ به اين سمت ها نيايدبرای اي ... دستمزد و  کارگر به وجود آمد مثل اضافه  ه طبق  عمال سرمايه داری ب

به  جایالين کارگری به فع اعتقاد من اين است که تشکل ها و. بيندازد١٩١٧ه سنگی جلوی انقالب امتياز داد ککارگر  

 اين ضعف من ظر ن .سرمايه داری است که مناسبات  ستند  باي دشمن اصلی را پايمال کنند بايد درمقابل  اينکه همديگر

   .جنبش کارگری است

شنا هستيد آن آزديد نشان داديد که اگرچه شما با ماهيت  ILO اينکه برويد به سراغ نکات مثبت درمثالی از قبل از -  

شما گفتيد که دشمن  .ولی آن را هدف نمی گيريد و يا همچين چيزی مورد نظرتان بودن اصلی شما  شما گفتيد که دشم  

  اصلی شماILO نيست بلکه مناسبات سرمايه است .
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  ILO  سادهی تشکل هاني و استي نني ادي آی تهران به وجود ماي که در سقز ی تشکلی است ولی بورژوازبونيکال تر

آن يک تشکل جهانی در بعد باال است ولی تشکل های اينجا حتی نمی تواند کرايه خانه . ه کرد را نمی توان با آن مقايس

 اينکه همديگررا تخريب به جایوانيم اين ها را راهنمايی کنيم ومی تما. ند پس اينها قابل مقايسه نيستنداش را پرداخت ک

نقطه قوتش است يا مثال در تجمع ها شرکت کرده اند اين اين که مثال بارها . کنيم ميتوانيم نقطه قوتها را درنظر بگيريم

مورد حداقل دستمزد در ايران نوشته های مشترک شترک می دهند نقطه قوت است يا دراول ماه مه قطعنامه ماين که در

 تجمع شرکت می کنند در يکهای شوراهای اسالمی و خانه کارگرمی دهند نقطه قوت است يا اينکه همه تشکل ها من

 ٢٣ما . درست کنيم بايد خود را .ا اين ضعف را هم دارند چون مادرمقابل همديگردرست نشديمام .ه قوت استنقط

؟ مثال کميته کارگری نميتواند بگويد که اش چی ميليون آن را رهبری کند بقيه ٢داريم که شايد خانه کارگرميليون کارگر

ما ميتوانيم حتی اگر بااين . ل های ديگری هم داشته باشيمد تشکخب باي.  اش را رهبری ميکنم اين خيال استمن بقيه

ثالنظر تاکتيک ومبارزه صنفی و مژيک نشد با هم ادغام شويم ولی ازايدئولولها ادغام هم نشديم و حتی اگر ازنظرتشک  

. باشيمهم باشيم واتحاد عمل داشته، اخراج ها با بيکاری ، بيمه های تامين اجتماعی، مثل ازنظر اضافه دستمزد    

اتهاماتی که بهانه شد که شما را دوباره بازداشت کنند اين بودکه شما از داخل زندان برای شنيده شده بخشی از -

يا حتی قبل از  مهای همبستگی که ازداخل زندان فرستاده بوديددستگيری دانشجوها پيامی فرستاديد مخصوصا پيا

؟ و آيا فکريگر جنبشهای اجتماعی دغدغه داريدارگری نسبت به دفعال يا فعال کشما چرا به عنوان يک کارگر. ندانز  

؟کنيد چه سطحی ازارتباط نياز هستيا فکرميايد  با هم ارتباط داشته باشند وجنبشها بميکنيد اين     

. حال جنبش کارگری، دانشجويان ، زنان ومعلمان ، همه جنبش های زنده ای هستند که در کشورما موجود هستند به هر

؟ ويا مگرزن کی است؟ نيست که ببينيم اصال دانشجو کی است؟ وچه کاره است؟ وآيا پسرمن، برادرمن مگردانشجوينا

 فقط اين ها را پس به اين نتيجه می رسيم که ما هم طبقه هستيم و ما. من استواهرمن است و يا خمادر ،همسرمن است

خودشان ميتوانند حرف داشته باشندجنبش خودشان را وقتی .جنبش خودشان را داشته باشند ايدکدام بجدا کرديم چون هر  

.تندعين حال با هم هسا هرچند ازهم جدا هستند ولی دراين جنبش ه. را هم بزنند    

  می شود گفت که جنبش های اجتماعی در پيوند با همديگرنيروی بيشتری می گيرند ؟-

وييم نصف جامعه ما زن چون موقعی که ما می گ. ديم گرفتيم خب اين کاررا نمی کرما نيرو نمیاين طبيعی است اگر

جويان، اگرما نيرو نگيريم پس چرامی رويم و اين يا دانش. ما نيرو نگيريم اصال وارد جنبش آنها نمی شويماست پس اگر

باشد و در موقعيت ايجاب کرده که يکی دانشجوقسمت چون س ما يک نيروی کلی هستيم درچهار؟ پکار را می کنيم

نه يا خااری بکند، يا من کارگرباشم و درکارخانه مبارزه کنم ومعلم هم درمدرسه مبارزه کند وزن هم دره کدانشگا

مثال شايد ما ندانيم که زن درعين حمل بچه چه .  هستند اما با خصوصيات ازهم جدايکیزن ومرد کارگر. خارج ازخانه

د را دارند ولی ما هم  اين که آنها خواسته های خوضمن .دانم دردانشگاه چه چيزی می گذردمن نمی . دردی می کشد

به فکر  فقط جنبش دانشجويی شرکت نمی کنند چوندر  هيچوقت  ه داران هستندآنهايی که فرزندان سرماي. طبقه هستيم  

.ی ما بيشترشود و قدرتمندترشويمپس ما بايد از هم دفاع کنيم تا نيرو. انباشت سرمايه هستند    

کارگر در اقتصاد سياسی چپ مفهوم خاصی دارد شما وقتی از معلم ها يا پرستارها و يا مزد  آقای صالحی لغت -

 بگيران صحبت می شود آيا اين ها را هم داخل در آن مفهوم واژه کارگر می دانيد و آيا وقتی از جنبش کارگری صحبت
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؟و پرستارها ومزد بگيران هم هستندمی کنيد مراد معلم ها     

اين مهم است کسی که نيروی. ارگرهستند فقط با فکروهوش کارميکنند امامزد بگيرهستندا هم جزو طبقه کهدقيقا آن. بله  

.ی بها بفروشد جزو طبقه کارگراستخودش را براکار    

، که هيچ نيازی هم نيست که از اتی که ميکنيد مثال برای صحبت ازتشکل های مستقلی که هست پس  تمام اين پيشنهاد-

بگيرند اينها را هم می توانيم تعميم بدهيم و از تجربيات شما و فعالين کارگری می توانيم به مزدبگيران هم جايی اجازه 

؟ يعنی آنها برای آنها پيشنهاد می کنيد چيستکه  اولويت هايی  ؟ و يا می کند  پيشنهاد برای شما هم صدقبگوييم که اين  

؟ کنند به دست آوردن چه چيزی تالشبايد در اولويت برای  

اصال نيروی انتظامی چرا به . زنم چون آنها هم جزو طبقه ما استمن حتی اين حرف را به نيروی انتظامی هم می 

؟ های انسانی و مشروع چيزديگری استاز خواسته د حمله می کنيد مگر خواست ما غير، مادران و برادران خوپدران

به زمستان نيروی انتظامی انگلستان برای رسيدن ا نه؟ درما می گوييم ما حق زندگی کردن دراين کشوررا داريم ي

م مزد بگير هستند ووقتی مزد هپس نشان می دهد که اين ها. بستندتمام کالنتری ها را حقوق اضافه تحصن کردند و درِ 

هد خدمت نظام سرمايه داری هستند و نظام سرمايه داری به آنها پول می دبگيرهستند اين مشخص است که اين ها در

.  ما نبوديد مزد به شما نمی دادندهم طبقهگوييم به اينها که شما هم طبقه ما هستيد اگربرای سرکوب خود ما ولی ما می 

شايد عمال خودش . معلم ها، پرستاران وهمه کسانی که دربازار نيروی کارخودش رامی فروشدجزو طبقه کارگر است

ن ها می گوييم که يز بلند بااليی برای خودش دارد ولی ما به ايرا هيچوقت جزو طبقه کارگر محسوب نکند چون يک چ

چرا نگوييم که ما کارگريم؟  .اشته باشيم که بگوييم ما کارگريماين بلندتر است که ما عيب وعار دشان طبقه کارگراز

ان ما را تربيت؟ به معلم می گوييم که تو داری فرزندين جامعه به دست کارگر ساخته شدهاين است که تمام امگرغيراز  

می گوييم تو داری از من پرستاری ميکنیمی کنی به پرستار    

آيا شما .آقای صالحی خودتان باعث شديد که من يک سئوال هم اضافه کنيم با وجود اينکه ممکن است خسته شده باشيد-  

؟بدون مزد؟ منتها کارگران د تا آنها را جزو کارگران بدانيمهم اعتقاد داريد که کار خانگی زنان هم کفايت می کن    

بله زنان خانه دار کارگران بدون مزد هستند ومن اعتقاد دارم به اين و من به زنان پيشنهاد می کنم بروند جلوی ارگان 

اگر همين . ها را بگيرند تا مزدشان را تعيين کنند حتی زنی که در خانه خودش بچه بزرگ می کند بايد بهش حق بدهند 

؟ دولت بايد همين پول را به زنی بدهد که بچه اش را بزرگرستند چقدر هزينه دارد برای دولتتان بفبچه را به کودکس  

.ميکند بله من اعتقاد دارم به اين    

ا را احساس ميکنند آيا شما تاثيرخاصی روی جای خالی شمدراين مدت يکسالی که درزندان بوديد االن زندانی ها -

د بگاريد و آيا خودتان اين تاثيررا روی آنها ديد اداری زندان يا زندانی ها توانستيد کادر افرامعمولی وزندانی ها اعم از  

؟واگر بوده در چه زمينه هايی بوده  

خواسته های ما خواسته های . بله کامال اين تاثير را گذاشتم چون من کامال راديکال و ملموس به داخل زندان رفتم 

رابری و بی عدالتی موجود است و افرادی که داخل زندان هستند وقتی می بينند که انسانی بودو در داخل زندان هم ناب

در عرض . من با کارگرانی که داخل زندان بودند يک اعتصاب راه انداختم ، وقتی اين ها را می بينند تاثير ميگيرند 

ته به زندان وتا قيامت هم می اين ايده من است که رف. يک روز من دستمزد کارگران شهردار زندان را افزايش دادم 
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از نظر آنهايی که انجا هستند و پول مردم را خورده اند اينها فحش . گويند که محمود صالحی دستمزد ما را افزايش داد 

ميدهند ولی زندانی های عادی می گويند که فالنی اين کار را کرد وتاثيرمثبت گذاشتم و آنها هم خوب قبول کردند چون 

زندان نگهبان من بود خودش نمی  کسی که در داخل  اون . انسانی است گفتم که خواسته های ما و   کردمبا آنها صحبت  

.ش ازدواج کند پس او هم با من استتوانست بچه اش را به دانشگاه بفرستد او هم وام گرفته  بود تا دختر  

. ی بتوانيد بگذاريدکه تاثير بيشتراميدوارم ما هم شما را هميشه بيرون از زندان ببينيم  -  

؟ست شما حرفی در اين رابطه نداريداول ماه مه نزديک ا  

حتی مثال کسی که شکالت  .اين جمع شدن در ايران جرم محسوب ميشود .  ما پارسال اول ماه مه را در زندان گرفتيم

 ما را به هم زدند ولی ما پخش کرده بودرا گرفتند و حبس کردند ولی با توجه به اينکه ماآنجا مراسم گذاشتيم ومراسم

طبقه کارگر بايد قطعنامه  خود را صادر کند . کار زيادی کرديم داخل زندان و همان نيرو به يک سال حبس محکوم شد

چون بورژوازی در تمام دنيا از روز جهانی کارگر می ترسند . و اعتراضات خود را در اول ماه مه  گسترده تر کند

ن م.ان ها مشخص ميکند که هستند و خواسته دارند و خواسته هايشان رو به سيستم است همين آمدن کارگران به خياب

ومستحکمتر به خيابان بيايند تا ما حداقل اول ماه مه را مشروعيت بدهيم که اين حق می خواهم که طبقه کارگرمحکم تر  

 مبارزه روز آن در رسما و  بگوييم   را خواسته هايمان  و راه پيمايی کنيم مشروع مااست که بايد مراسم داشته باشيم و

! کرد خواهيم  

مدت  درطول اين يک سالی که شوهرتان درزندان بودند شما فشارهای خاصی را تحمل کرديد دراين !خانم صالح زاده -

 کدام حرکت،چه چيزخاصی بود که درذهنتان ماند واحساس ميکنيد که آدم خاص يا حرکت خاصی به شما دلگرمی داد؟

هم داشتيم حرفهای او به من باتماسهای تلفنی که با . دان بودزنا خوشحال ميکرد حرف های محمود دريکه من ر چيز

نامه  با من داشتند وهمبستگی هايی که دانشجويان و داخل و خارج ازکشور راض های دوستان درو اعت دلگرمی ميداد   

اين يک سال زندان  شد که بتوانيمباعث دلگرمی مي ،يکنندهايی که ازطريق رسانه ها می شنيدم که ازمحمود پشتيبانی م

.اين ها به من قوت قلب می داد.نيمرا با اين روحيه تحمل کنيم وتمام ک  

  خانم صالح زاده آيا به عنوان آخرين مطلب مايليد چيزی را اضافه کنيد؟-

بگويم به خانواده ها که اگرمثال خانم ، فقط ميخواهم اين را ن و کسانی که هميشه درصحنه هستندشما عزيزاشکرازت با  

باعث ميشود که  اين  و ندپشتوانه همسرشان باش را خالی نکنند و ها شوهرانشان را زندانی کردند، پشت شوهرهاشون 

.خواهند قدم بردارند پشتوانه باشدراهی که ميدرزندان ودر  

مطلبی اگر .اميد به بهبودی شما داريم ه ما داديد ووقت خودتان را ب اينکه  از ما تشکرمی کنيم  !صالحی قای محمودآ -  

.هست لطفا بفرماييد  

می گويم که بايد برای اين يت در اين مبارزه را دارم وقهمه ی فعاالن آرزوی موف  برای شما و من مطلبی ندارم و فقط  

به چيزهای   و يک چيز خوب برسيم به  ببينيم که ما ميخواهيم   مبارزه هزينه داد وما اين هزينه را ميدهيم و بايد فقط 

.کوچک اکتفا نکنيم و فقط بايد دنبال هدفی باشيم که در نظر داريم به آن برسيم  

)٨٧ ارديبهشت -د ملكیمجيعليرضا عسگری و: از گفتگو(  

 * در نسخه اصلی اينطور نوشته شده است: " مطالبی که زيرآنها خط کشيده شده است ، گفته های مصاحبه کنندگان است." (افق روشن)


