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!مييگو ی مکي را تبری محمود صالحیآزاد  
 

 هم فرورين هشتاد وهفتنبيست        بهرام رحمانی                                                                                    
  

ناپذير جنبش کارگری، پس از تحمل يک سال و چهارده روز زندان، سرانجام سازشمحمود صالحی، اين رهبر جسورو

.، از زندان حکومت اسالمی ايران آزاد شد٢٠٠٨ آوريل ۶ - فروردين ١٨شنبه   بعد از ظهر روز يک٣ساعت   

  آزادی محمود را به خانواده وی، دوستان و همکاران و کارگران کردستان و ايران و مردم آزادی خواه، همه تشکلما

 چنين سازمان های چپ و کمونيست و  دوست غرب و همالمللی کارگری و نهادها و احزاب چپ و انسانهای بين 

  . گوييمانه تبريک می خواه ايرانی که برای آزادی محمود تالش کردند، صميمآزادی

محمود صالحی، تنها به دليل تالش برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به يک سال زندان 

  . تعزيری و سه سال زندان تعليقی محکوم شده بود

ايجاد تشکل اهنگی برای کميته همگذارعضو بنيان و» انجمن صنفی کارگران خبازشهرسقز «گذارانبنيانازمحمود، 

ر مورد به فرمانداری اين شهر دعوت شد تا د١٣٨٦ فروردين ماه ٢٠ درروز ايران و سخنگوی اين کميته،کارگری در

جا وی را بازداشت کردند وبه زندان مرکزی شهر سنندج انتقال دادند آن، گفتگو کند، اما درجهانی کارگربرگزاری روز

   . ناميده شد، سپری کند» اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام«ه که تا دوره يک سال زندان خود را به خاطر آنچ

کرد، طی مدت زندان اش از کار افتاده بود و کليه دومش هم کامل کار نمی محمود صالحی، با وجود اين که يک کليه 

داوای موثر وی نيز به دليل شرايط سختی که مسئولين قضايی حکومت اسالمی به وی تحميل کرده بودند و حتی از م

اما با تمام اين . کردآوردند با عوارض متعددی ناشی از اين بيماری کليه دست و پنجه نرم می ممانعت به عمل می 

اين فشارها با ای بسيار قوی در مقابل همه فشارهای جسمی و روحی، با جسارت غيرقابل تصوری و با روحيه 

  .زندان نيز کوتاهی نکردهايش درایطبقههای برحق خود وهمه برای آرمانبارزم ازهرگز لحظه ایسرافرازی ايستاد و

بيش .  آزادی وی برگزار شدزيادی برای المللیدر مدتی که اين رهبر کارگری در زندان بود، اعتراضات داخلی و بين

الف حکومت ها و احزاب چپ و کمونيست و نهادهای دمکراتيک ايرانی مخ ها از سوی سازمان ترين اعتراض

های آزاد کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بين المللی اتحاديه اسالمی، کنفدراسيون بين 

  .  ها و احزاب چپ کشورهای غرب ابراز شدالملل و سازمان

 رييس هيات مديره سنديکای اسانلو،منصورمحمود صالحی والمللی باهمبستگی بين روزدو جمله باها ازاين اعتراضدر

ها اتحاديه کارگری در سطح جهان خواستار آزادی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه بود، ده 

ی که دوره يکسال زندان شرايطبا اين همه، در.اين دو چهره سرشناس کارگری و ساير فعاالن کارگر زندانی شدند

 اورا کردستان، حکومت اسالمی دررسيد، مسئولين قوه قضاييه جاری به پايان ميروردين ماه سالچهارم فصالحی در

-همبستگی بين روزکه در حمود صالحی برای کسانی بودسوی مارسال پيام از دليل اين اقدام،. زندان نگه داشتنددر

  . چنين پيام به دانشجويانارگران ايرانی شرکت کرده بودند وهمکساير و او با المللی
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می موکلش، به ريف، وکيل مدافع محمود صالحی، روز هشتم فروردين ماه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمحمد ش

  . برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پيام به خارج از زندان، قرار بازداشت جديدی صادر شده است  راديو فردا گفت که

اعتصاب غذای او را به همراه داشت، که پس از دادن  های قوه قضاييه استان کردستان از آزادی صالحی، امتناع مقام

در پی عدم موافقت مقامات قضايی حکومت اسالمی در . قول آزادی از سوی آنان، وی به اعتصاب غذای خود پايان داد

ها و احزاب چپ و سوسياليست سازمان های کارگری وکردستان با آزادی محمود، امنستی انترناسيونال کنفدراسيون 

اندرکاران اين دست  محمود راه انداخته بودند که خبرآزادی محمود همه فعالين وی کمپين وسيعی را برای آزادیايران

  . کرد که با مبارزه پيگير می توان دشمن را به زانو درآوردکمپين واعتراضات سراسری را سرشارازشادی ومصمم تر

***  
 مصمم هستند تا روزی که همه زندانيان سياسی با هر باور و ها و همه نيروهای آزادی خواه و برابری طلبکمونيست 

داری اسالمی در حاکميت است گران حکومت اسالمی اسيرند؛ تا روزی که حکومت سرمايهای دربند شکنجهعقيده 

ه دهی يک انقالب اجتماعی و در پيشاپيش همه طبق دانند که با سازمان روزی و پيگير و مداوم خود میوظيفه شبانه

کارگر متحد و متشکل و آگاه حکومت اسالمی سرنگون شود و با برپايی حکومت کارگری، جامعه به سوی لغو 

  .مالکيت خصوصی و کار مزدی، يعنی در جهت برقراری يک جامعه کامال نوين و آزاد و برابر حرکت نمايد

توانيم به واقعه تاريخی نويسيم، نمیگوييم و يا مطلبی میهنگامی که درباره محمود صالحی و مبارزات وی سخن می

  .ای نکنيم شهر سقز، که يک نقطه عطف تاريخی مهمی در جنبش کارگری ايران بود اشاره١٣٨٣اول ماه 

 شهر سقز يورش بردند و بيش ٢٠٠۴ مه - ١٣٨٣نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمی، به تجمع روز جهانی کارگر  

اين هفت .  نفر از جمله محمود آزاد شدند٧ بعد همه دستگيرشدگان، به غير از  نفر  را دستگير کردند که ساعاتی۵٠از 

به دنبال واقعه سقز، مبارزه وسيعی در داخل و خارج کشور برای آزادی محمود . نفر به زندان سنندج انتقال داده شدند

برای طبقه کارگر جهانی صالحی و شش همکاری ديگرش راه افتاد و در مدت کوتاهی طبقه کارگر ايران را آن چنان 

 های چپ ايرانی که دست بسياری از سازمان. شناساند که در شرايط عادی اين پروسه شايد سال ها طول می کشيد

تر شدند و مسايل کارگری پرداختند غير از مسايل کارگری، از آن تاريخ فعال روی گذاشته بودند و يا به همه چيز می 

  . د قرار دادندهای خورا در اولويت فعاليت 

های المللی اتحاديهسقز، کنفدراسيون بين  درراهپيمايی روزجهانی کارگر درشهرفعال کارگری٧ اين به دنبال دستگيری

 تحويل ILOيا  المللی امورکارگری سازمان ملل متحد  شکايت رسمی خود را به اداره بينICFTUکارگری آزاد يا 

  .ت تا با تماس فوری با مقامات ايرانی، آزادی دستگير شدگان را تضمين کند خواسILOچنين از اين سازمان هم. داد

المللی اتحاديه های کارگری آزاد از ايران، وابسته به حکومت اسالمی، که خبر شکايت کنفدراسيون بين خبرگزاری کار

 مع، جزوجريان اين تجده درش مدعی شد که افراد دستگيريک منبع آگاهدرعين حال به نقل ازايران را منتشر کرده بود، 

  . وجود داردهای مخالف نظام نيزها با گروهآنفعاالن قانونی کارگری درايران نبوده اند واحتمال وابستگی برخی از

دستگيری محمود  با کارگری ايران، به ويژهدرامور ICFTUست که به گفته خانم آنا بيوندی، نماينده حالياين در

تهران ديدار کرده بودند، فعاليت های گسترده ای را برای  از اول ماه مه با ايشان دره قبلو محسن حکيمی ک صالحی

  .ها آغاز کردآزادی آن
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خانم بيوندی که چهار روز پيش و قبل از انتشار خبر بازداشت های سقز، ايران را ترک کرده بود، در خصوص علت 

اوال من بايد بگويم که «: ل متحد چنين گقته استالمللی امور کارگری سازمان ملطرح اين شکايت در اداره بين 

متاسفانه در ايران اين گونه برخوردها موضوع جديدی محسوب نمی شود و پيش از اين در ژانويه سال جاری 

ICFTU المللی امور کارگری سازمان ملل متحد تحويل دهد ناگزير شد که شکايتی را به اداره بين. «  

 در شهر بابک در استان کرمان، در جريان يک اعتصاب در يک ٢٠٠۴هارم ژانويه در بيست و چ«: او اضافه کرد

ما از کشته شدن اين تعداد کامال اطمينان داريم، هر .  کارگر کشته و تعداد زيادی مجروح شدند۴کارخانه ذوب مس، 

  ». نفر اعالم کرده اند١۵ تا ٧چند منابع ديگر تعداد کشته شدگان را بين 

من موفق شدم با آقای صالحی صحبت کنم و او  های اخيردستگيریپيش از«: افزودهای سقز دستگيری بيوندی، درباره

داشت روز برای گرامیها آن . روز اول ماه مه راهپيمايی آرامی را برگزار کنندضيح داد که کارگران قصد دارند درتو

رشناس اعضای س آقای صالحی، آقای محسن حکيمی ازامالقات من بدر. را تشکيل داده بودندای يته کمرجهانی کارگ

اطمينان داريم ماواندشده يروهای امنيتی دستگيردوی اين آقايان توسط نهر حال.داشتحضورکانون نويسندگان ايران نيز

  ».د عبدی پور استمحمها جالل حسينی وآنبرند که اسامی دو تن ازميبازداشت بسرکماکان درنيزديگر نفر۴که حداقل 

به مدت ده ماه بازداشت شده نيز٢٠٠١سال  درفعاالن شناخته شده کارگری،فته بيوندی، محمود صالحی، يکی ازبه گ

زندان رهايی يافته الملل ازسازمان عفو بين های کارگری آزاد والمللی اتحاديه تالش کنفدراسيون بين   باجملهازبود و

جاست که مشکل اين«: سی، گفت.بی.شدگان به بیهای جديد و شرايط بازداشتوی در خصوص نحوه بازداشت. بود

ای ام و او گفت که وثيقه من با همسر آقای حکيمی در تماس بوده. آغاز راهپيمايی بازداشت شدنداين افراد حتی قبل از

خانواده دستگير شدگان . شود هزار دالر برای همسرش تعيين شده که در ايران مبلغ عظيمی محسوب می ٢۵٠معادل 

ها و ما بسيار های آنلذا خانواده. ها اطالع ندارند، ممکن است آنها را به سنندج يا تهران برده باشنداز محل نگهداری آن 

  ».المللی امور کارگری سازمان ملل متحد ثبت کرديماداره بين ه ما بالفاصله شکايت جديدی را درنتيجدر. نگران هستيم

 چنين به عنوان يک  برای آزادی اين افراد هستيم و همILOما خواستار مداخله بالفاصله «:  تاکيد کردخانم بيوندی،

اين برهه حساس ايم تادرشدگان فراخواندهن رابه اعالم همبستگی با دستگيرهمه کارگران جهامااتحاديه کارگری جهانی 

  ».گناه احساس کنند در حمايت از اين کارگران بی قبل از صدور حکم، نيروهای امنيتی و قضايی ايران فشار جهانی

 تشکل کارگری در ٢٣٣المللی است که از پيوند  های کارگری آزاد يک سازمان بين المللی اتحاديهکنفدراسيون بين 

 . ميليون کارگر در سراسر جهان عضو تشکل های زير مجموعه آن هستند١۵٠ کشور جهان تشکيل شده و ١۵٢

خود از ايران به ) ٢٠٠٥(های آزاد کارگری در گزارش ساليانهالمللی اتحاديه ی، کنفدراسيون بين در چنين شرايط

  .های کارگری نام برده استترين کشورهای جهان برای اتحاديه عنوان يکی از خطرناک 

اديه های کارگری در اين کنفدراسيون که در بروکسل، پايتخت بلژيک استقرار دارد ايران را از لحاظ ميزان امنيت اتح

رديف کشورهای کلمبيا، بالروس، برمه، کامبوج، چين، دومينيکن، هائی تی، نيجريه، فيليپين، ترکيه، ونزوئال و 

  . های کارگری را در اين کشورها خطرناک دانسته استزيمبابوه قرار داده و فعاليت در اتحاديه

تر شده است، های کارگری نسبت به قبل خطرناکيت در اتحاديه دهد که فعالگزارش ساليانه اين کنفدراسيون نشان می 

ها تهديد به اند، حدود پانصد نفر از آن فعال کارگری در سراسر جهان به قتل رسيده ١٤٥، ٢٠٠٤جا که طی سال تا آن 
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  .اندقتل شده و بيش از هفتصد تن ديگر مورد حمله قرار گرفته 

 المللی کنفدراسيون بين. دهدآن افزايش نشان مي شانزده مورد نسبت به سال پيش از،لحاظ تعداد کشته شدگاناين آمار از

بنابر گزارش کنفدراسيون، . انددجهان برای فعاالن کارگری ميترين کشورخطرناک های آزاد کارگری، کلمبيا رااتحاديه

اين کنفدراسيون .  اندآنان تهديد به قتل شدهازرصدها تن ديگفعال کارگری به قتل رسيده و٩٩ لساکلمبيا طی يککشوردر

  .های کارگری استاين طريق به دنبال سرکوب جنبشاعتقاد دارد که دولت ازداند ويها م  کلمبيا را مسئول اين قتلدولت

ن مواردی از چني ها نفر و هم در مورد ايران، گزارش کنفدراسيون حاکی از قتل چهار نفر به دست پليس و بازداشت ده

  .های صنفی استهجوم خانگی و شکنجه در ارتباط با تظاهرات کارگری با انگيزه 

های کارگری در ايران نام برده شده که چند بار در اين گزارش از محمود صالحی، به عنوان يکی از رهبران اتحاديه 

  های چپی متهم به همکاری با گروهمورد ارعاب مسئوالن قرار گرفته و همراه با شش تن ديگر از فعاالن کارگر

  ...اندگرايی شده که در ايران غيرقانونی شناخته شده

محمود صالحی دبير انجمن صنفی نانوايان شهر سقز در استان کردستان بوده که طی چند سال اخير چند بار در پی راه 

 نيز با قرار وثيقه آزاد است و در  های اعتراضی صنفی در اين شهر بازداشت شده است و هم اکنوناندازی حرکت

  .بردانتظار حکم دادگاه انقالب سقز در مورد خود به سر می 

فعاالن همراه با چند تن ديگراز)  ارديبهشت دوازدهم-اول ماه مه(ت روزجهانی کارگر وی سال گذشته به مناسب

ون نويسندگان ايران نيز در اين کارگری تجمعی بدون مجوز مراجع قانونی برگزار کرد که محسن حکيمی، عضو کان

  .تجمع سخنرانی کرد

 های آزاد کارگری ايران را از جمله کشورهای خطرناک جهان برای المللی اتحاديهدر حالی که کنفدراسيون بين 

های های حکومت اسالمی در قبال اتحاديه  داند، انتقاد ديگری که بسياری از ناظران به سياست فعاالن کارگری می

 اند و سنديکاها و  های صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابستهدانند اين است که تشکلرگری وارد می کا

  . های کارگری حتی اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عمال امکان فعاليت مستقل ندارنداتحاديه

عتراضی وسيعی برا ی ازادی وی در دراخل و  کمپين های ا١٣٨٦ فروردين ٤با دستگيری مجدد محمود صالحی در 

 نفره متشکل از نمايندگانی از اتحاديه اروپا، فعاالن حقوق کارگران در ١١از جمله  يک هيات . خارج کشور راه افتاد

تهران با خانواده سه فعال کارگر زندانی و  ، در١٣٨٦ آذر ١۶جمعه   و يک نماينده از سازمان ملل متحد، روز اروپا

  .ن از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ديدار کردندچند ت

اين هيات که از نمايندگانی از کشورهای فرانسه، اسپانيا، جمهوری چک، پرتغال و اتريش در آن حضور دارند با 

  .ديدار کردندهمسران محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی در دفتر سازمان ملل متحد در تهران 

اعضای اين هيات درباره وضعيت «: نجيبه صالحی، همسر محمود صالحی، درباره اين ديدار به راديو فردا گفت

شان سئوال کردند و در  ها با آنان و وضعيت پرونده قضايی و جسمانیهمسران ما، از جمله برخورد مسئوالن زندان

ز چند عضو هيات مديره اين سنديکا که درديدار شرکت داشتند نيز ارتباط با سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، ا

  ».هايی پرسيدندپرسش 

ناراحتی از چگونگی آنان با ابراز ضای هيات اروپايی توضيح داديم وما وضعيت همسران خود را برای اع«: افزود او
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  ».ايرانی، اين موضوع را مطرح کنندهای برخورد و رفتار با فعاالن کارگر زندانی قول دادند که در ديدار با مقام 

به گفته يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در اين ديدار البور روچک، 

 های ايرانی با درخواست ديدار اين هيات با سه فعال کارگری در رييس اين هيات اعزامی از اروپا، گفته است که مقام

  .اند زندان، مخالفت کرده

رييس  باديدارالمللی کار خواستارسازمان بين نقل ومی فدراسيون جهانی کارگران حمل ودو هيات اعزااين نيزپيش از

های حکومت اسالمی دان شده بودند که با مخالفت مقامزنحومه دررانی تهران ونديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسس

جلسات پارلمان اروپا مورد اند که اين موضوعات را درا گفتهدگان اتحاديه اروپاساس اين گزارش، نماينبر .مواجه شد

  .بررسی قرار خواهند داد و از اتحاديه اروپا خواهند خواست تا به اين موضوعات رسيدگی کند

همسران اند و از وضعيت های ما را شنيده ها حرفآن «: خانم صالحی با مثبت و تاثير گذار بودن اين ديدار افزود

-همين موضوع می . ها را در کشورهای خود منعکس کنند اند و از همين رو می توانند آن زندانی ما آگاهی پيدا کرده

  ».تواند بر وضعيت فعاالن کارگر زندانی تاثير زيادی داشته باشد

مارستان با دستبند و پابند اش با انتقاد از اعزام او به بي چنين درمورد آخرين وضعيت همسر زندانینجيبه صالحی، هم

  ».بردمحمود از يک هفته پيش به طور مرتب تحت درمان قرار دارد و در درمانگاه زندان به سر می «: گفت

های داخلی بازتاب نداشته و تنها روزنامه اعتماد ملی در ها، در رسانهخبر ورود اين هيات به تهران و ديدارهای آن

  .  خبری کوتاه در اين باره منتشر کرده بود،٨٦ آذرماه ١٧شماره روز شنبه 

 همبستگی جهانی برای آزادی محمود و اسانلو
اتحاديه های کارگری   و همبستگی١٣٨٦ مرداد ٤١٨دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، مراسم پنج شنبه 

 . خواند العادهرا فوق  در جهان با فعاالن کارگری در ايران،

ديروز مشاهده «: ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در در گفتگو با راديو فردا، افزود

  » .کرديم که کارگران سراسر جهان، به درخواست ما برای کمک به همکاران خود در ايران پاسخ مثبت دادند

 ها و نامه هايی است که ديروز ها، مالقاتدرخواست  کنم که دولت ايران در حال بررسی حجم بسيار زياد گمان می«

  » .برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی دريافت کرد) پنج شنبه(

های دهنده آن بود که مقام اين اقدام نشان«: کاکرافت، با اشاره به بازداشت چند تن از فعاالن کارگری در ايران، گفت

  »  .ستند که با رفتارشان در داخل و خارج از ايران ايجاد کرده اندايرانی تا چه اندازه نگران عقايدی ه

 المللی کارگران حمل و نقل  و فدراسيون بين) ITUC( های کارگری  المللی اتحاديه از سوی کنفدراسيون بين 

)ITF(  د، روز جهانی همبستگی با منصور اسانلو و محمود صالحی اعالم شده بو٢٠٠٧ شنبه نهم اوت  روز پنج.  

به گزارش دفتر خبری فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، در بيش از سی کشور جهان در روز اقدام برای 

  .آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی راهپيمايی و مراسم برگزار شد

 اردن، مالزی، طبق اين گزارش در ژاپن، بريتانيا، فرانسه، مصر، اندونزی، روسيه، استراليا، آمريکا، هند، فنالند،

  .برگزار گرديد هايینروژ و اسپانيا راهپيمايی  پاکستان، رومانی، سوئد، بلژيک، کانادا، آلمان،

 کشور در پنج قاره جهان، تظاهرات و ۴١ اسفند، کارگران ١۶شنبه، در اقدام ديگری از نخستين ساعات روز پنج 
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  .مراسم روز همبستگی با کارگران ايرانی را برگزار کردند

های کارگری، در پی فراخوان فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، خواستار آزادی محمود صالحی، اتحاديه 

  . منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران شدند

های کارگری از روز  مراسم روز همبستگی جهانی با کارگران ايران در حالی انجام گرفت که برخی از اتحاديه

برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت حکومت . ، به استقبال آن رفته بودند١٣٨٦ اسفند ١۵چهارشنبه، پنجم مارس 

  .اسالمی در پايتخت اوکراين از جمله اين اقدامات در روز چهارشنبه بود

ر ولينگتون، پايتخت نيوزيلند، ، نخستين مراسم، تظاهرات د١٣٨٦ اسفند ١۶ - ٢٠٠٨شنبه، ششم مارس در روز پنج 

بود و پس از آن، تظاهرات و مراسم همبستگی با کارگران ايرانی در شهرهايی در استراليا، فيليپين، تايوان، تايلند، 

ژاپن، هندوستان، پاکستان، اندونزی، هنگ کنگ، عراق، لبنان، کرانه باختری رود اردن، الجزاير، تونس، اتيوپی، 

  .، بريتانيا و کانادا برگزار شدمراکش، آلمان، سوئد

خانم سوانگ تونگ ووراچت، از فعاالن کارگری در تايلند، در مورد مراسم روز همبستگی جهانی با کارگران ايران 

های کارگری تايلند، برای انجام تظاهرات به مقابل سفارت ايران در بانکوک ما نمايندگان اتحاديه «:به راديو فردا گفت

ای کتبی در اين مورد تسليم پس از تظاهرات نيز نامه . ار آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی شويمرفتيم تا خواست

  ».نماينده سفارت کرديم

های ايران در هايی را با مضمون درخواست برای آزادی اين دو فعال کارگری از زندان ما اعالميه«: وی افزود

  ». مردم توزيع کرديمهای وسايل حمل و نقل عمومی در ميانايستگاه 

 های ايرانی بايد به واکنش کارگران مقام«: شيوا بوپال ليشرا، از فعاالن سنديکايی در هندوستان، به راديو فردا گفت

  ».بخش حمل و نقل در جهان توجه داشته باشند و منصور اسانلو و ساير فعاالن کارگر زندانی را آزاد کنند

های کارگری هندوستان در کنار برادران چنين اتحاديهکارگران حمل و نقل و هماو تاکيد کرد که فدراسيون جهانی 

  ».اندزندانی خود در ايران ايستاده

  .های مستقل کارگری در ايران بوده است کشور، آزادی تشکيل اتحاديه۴١های کارگری خواسته ديگر اعضای اتحاديه

های ايرانی که در بنادر کشورهای استراليا، ر در کشتیبازرسان اين سازمان کارگری با حضو در همين زمينه، 

  .  ها به گفتگو نشستنداند، با کارکنان ايرانی اين کشتیفرانسه، انگليس، هند، کره و تايوان پهلو گرفته  بلژيک، استونی، 

گری و سازمان عفو های آزاد کارالمللی اتحاديهاز سوی ديگر، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بين

اين بيانيه به مناسبت روز ششم . الملل با انتشار بيانيه مشترکی همبستگی خود را با کارگران ايران اعالم کردندبين 

  .، روز همبستگی جهانی با کارگران ايران منتشر شد٢٠٠٨مارس 

پيام همبستگی با کارگران «المللی کارگری و حقوق بشری در بيانيه مشترک خود تحت عنوان اين سه سازمان بين

-امروز، در سراسر جهان، هزاران کارگر و شهروند، با صدای رسا خواستار آزادی سريع و بی «: اند، نوشته»ايران

  ».چنين به رسميت شناخته شدن حقوق کارگران هستندقيد شرط منصور اسانلو و محمود صالحی و هم 

 های آزاد کارگری و سازمان عفو بين المللی اتحاديه، کنفدراسيون بين در بيانيه فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل

 کشور از پنج قاره از احکام زندان فعاالن کارگر ابراز ۴١های کارگری در های متعدد اتحاديه الملل با اشاره به برنامه
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  ».رونداين فعاالن کارگری تهديدی عليه امنيت ملی به شمار نمی «تاسف شده و آمده است که 

اند که تظاهرات و اعتراضات ششم مارس، پايان کار نخواهد بود های کارگری و حقوق بشری اعالم کرده اين سازمان 

 و مبارزه برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و به رسميت شناخته شدن حقوق کارگران برای تشکيل اتحاديه

  .های مستقل کارگری ادامه خواهد يافت

اين «: ای در خصوص منصور اسانلو و محمود صالحی نوشتالملل نيز با انتشار اطالعيه جداگانه فو بين سازمان ع

  ».اندهای مستقل کارگری از سوی کارگران زندانی شده هايشان برای تشکيل اتحاديه دو فعال کارگر به دليل فعاليت

المللی ن جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين اين سازمان، در اطالعيه خود نوشته است که همراه با فدراسيو

 های آزاد کارگری نگران رفتار خشونت بار عليه فعاالن کارگری در ايران هستند و در عين حال از بدرفتاری اتحاديه

  .و يا بازداشت همکاران آقايان اسانلو و صالحی انتقاد کرد

. های مستقل کارگری کمک خواهد کردود صالحی به تشکيل اتحاديهبر اساس اين بيانيه، آزادی منصور اسانلو و محم

چنين ابراز اميدواری کرد که انتخابات مجلس شورای اسالمی در ايران بتواند به تجديدنظر الملل همسازمان عفو بين 

  .المللی کار، آی ال او، منجر شوددر قانون کار و ارتقاء آن در سطح معيارهای مورد نظر سازمان بين

تاکيد به اين مساله ضروری است که رهبری کنفدراسيون های بين المللی کارگری در دست گرايش رفرميستی و 

به همين دليل، اين تشکل ها کم تر و به ندرت وارد . سنديکاليستی و عمدتا تحت تاثير احزاب سوسيال دمکرات هستند

-اما بخشی .  خود و يا در سطح بين المللی می شوندعرصه مبارزه راديکالی در دفاع از مطالبات کارگران کشورهای

اما با اين .  کنند ها به خصوص اتحاديه های محلی نسبت به رهبری سراسری، راديکال عمل میهايی از اين اتحاديه

ها از مبارزات کارگران ايران، به لحاظ سياسی نه تنها های کارگری و خواست حمايت آن وجود مراجعه به اين تشکل 

ها در آزادی محمود و جلب  ها و اعتراض آن تالش تاکنونی اين تشکل. کار خطايی نيست، بلکه اصولی هم هست

  .پشتيبانی از مبارزات کارگران ايران بسيار موثر بوده است

 حزب کمونيست و چپ اروپا ٢٧در حرکت ديگری، فابيو آماتو، از اعضای هيئت رئيسه حزب چپ اروپا، متشکل از 

:  تشکيل شده است، با ابراز همبستگی با نيروهای دموکراتيک در ايران، به راديو فردا گفته است٢٠٠٣سال که در 

کنيم و از اين موضوع آگاهيم که مبارزه برای اصالحات و هم چنين  دهد دنبال می ما آنچه را که در ايران روی می«

 هايی را به  در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونیمن اميدوارم جنبش دموکراتيک. اعتصابات کارگری جريان دارد

  ».ما خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی برگزاری گردهمايی و اعتصاب در ايران هستيم. وجود آورد

ما عميقا هر «: آقای آماتو، در خصوص اجرای حکم شالق برای پنج کارگر در شهر سنندج، چنين اظهار نظر کرد

منظورم اعمال . کنيم شود محکوم می کومت ايران را که روزانه بر مردم اين کشور اعمال میگونه فشار از سوی ح

  ».فشار بر کارگران و دانشجويان و اعمال خالف حقوق بشر است

  تجمع در مقابل زندان سنندج
. ده بودمحمود در زندان به اعتصاب غذای خشک دست زهمکاری تشکل ها و فعالين کارگری،  شورایبنا به گزارش 

محمود صالحی که در اعتراض به صدور حکم بازداشت موقت از سوی   روز از اعتصاب غذای خشک٧با گذشت 

  فروردين٤شنبه ، روز يک»کميته دفاع از محمود صالحی«آن گرفت و در پاسخ به دعوت  دادستانی سنندج تصميم به
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شان، از شهرهای هایبعضا به همراه خانواده نفر از فعالين کارگری که ٢٠٠تجمعی اعتراضی با حضور بيش از 

در اين . بودند در مقابل زندان سنندج صورت گرفت سقز، بوکان، اشنويه، مريوان، پاوه، رشت، کرج و تهران، آمده

حاضرين که به شدت . قيد و شرط محمود شدندکنندگان خواهان آزادی بی   صبح شروع شد، تجمع٨تجمع که از ساعت 

همسر  آنان مصرا از. محمود نگران بودند، خواهان مالقات نجيبه صالح زاده با همسرش بودند نیاز وضعيت جسما

زاده، به گفته نجيبه صالح. برساند خواستند که پيام آنان را مبنی بر شکستن اعتصاب غذا به گوش محمودمحمود می 

 روز اخير هيچ تماسی با وی نگرفته است و داشته است، اما در دو اش تماس تلفنیمحمود هر روز يک بار با خانواده

 باشد، رو به وخامت گذاردهحال محمود که اين بار عمدتا به خاطر اعتصاب غذای خشک می  دهد کهاين نشان می 

گفتند به شرطی که به تجمع  در طول تجمع مسئولين زندان و نيروی انتظامی در هراس از ادامه تجمع به نجيبه. است

سنندج فاصله گرفتند، تا  شنيدن اين حرف تا حدی از زندان دهيم که حاضرين با، اجازه مالقات می تان پايان دهيد

که مالقاتی  با آشکار شدن اين. مالقات کند، اما بعدا معلوم شد اين وعده دروغی بيش نبوده است نجيبه بتواند با محمود

بودند، مجددا به حضور خود در مقابل  دی ناراحتدر کار نيست، شرکت کنندگان در تجمع که به شدت از چنين ترفن

 زاده گفت؛ برای انجام مالقات میاز مسئوالن زندان به نجيبه صالح در ادامه تجمع قريشی، يکی. زندان ادامه دادند

-آن را صادر کند، براين اساس برادر محمود به سراغ قاضی کشيک رفت ولی جواب قانع کننده  بايست قاضی دستور

خواهان مالقات با محمود  همسر محمود در گفتگو با سرهنگ مرادی، يکی از مسئوالن نيروی انتظامی،. فتای نگر

اين اتهام واهی : نجيبه در سخنانی خطاب به حاضرين گفت. شد، وی گفت، تالش خواهد کرد که اين مالقات انجام گيرد

اند، صرفا در هراس از برگزاری اول ماه مه مدت نامعلوم ديگری در زندان بم که به خاطر آن محمود مجبور است

است، وی در ادامه با تاکيد بر اين که برای من ديگر فعالين کارگری و دانشجويان فرقی با محمود  صورت گرفته

تجمع امروز در . فعال ديگری سکوت کنيم ندارند، اظهار داشت ما نبايد در مقابل دستگيری هر فعال کارگری و يا هر

کردند، همراه ها، از حاضرين فيلمبرداری می انتظامی و لباس شخصی  ضور افراد يگان ويژه نيرویحالی که با ح

  . بدون هر گونه درگيری پايان يافت بود،

صبح ١٠ازساعت معترضين به صدوربازداشت موقت محمود صالحی ادامه تحصندر٥/١/١٣٨٧اعتراضی روز تجمع

 ا ابتدآن تجمع،در. هايشان برگزارشد خانوادهنفرازفعالين کارگری و١٧٠با شرکت بيش از مقابل دادگستری سنندجدر

  . کرده بود مراجعه کردصادر همسرش راکه حکم اخيرصالحی به قاضی برای پيگيری پرونده محمود ده،زانجيبه صالح

 کردن جمعيت متفرق چنين معترضين به اين نتيجه رسيدند که هدف اصلی مسئولين امنيتیدر ادامه خانواده محمود و هم

زاده، جمعيت حاضر به صورت متمرکز صالح از اين رو، با دعوت نجيبه. حاضر است و نه رسيدگی به پرونده محمود

حاضر در  در اين ميان از سوی دادستانی، اداره اطالعات، و پليس. کردند اقدام به نشستن در مقابل ساختمان دادگستری

که به تجمع پايان داده شود، در غير اين  شد، آنان خواهان اين بودندرفته میميدان با نجيبه و فرزندش سامرند تماس گ

نجيبه به پليس گوشزد کرد، اگر چنانچه يک مو از سِر . گيردصورت از سوی پليس با حاضرين برخورد صورت می 

 چنين به پليسم برابر اين جمعيت در روزهای آينده در اين جا مستقر خواهند بود، وی ه معترضين کم شود، چندين

تهران و ديگر شهرها   فروردين که قرار بود روز آزادی محمود باشد، از٤خاطر نشان کرد، اين جمعيت از روز 

صالحی  ای از سوی خانواده محموددر ادامه تحصن، نامه .اندبرای استقبال از آزادی يک فعال کارگری به اين جا آمده
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نجيبه صالح زاده تسليم دادستانی  حاضرين در ميان جمعيت خوانده شد و توسطتنظيم و پس از قرائت آن توسط يکی از 

شورايی در بين حاضرين شکل گرفت، اين شورا پس از بحث و  پس از رفتن نجيبه به داخل ساختمان دادگستری،. شد

 پيشنهاد ضمن نتيجه مشورت خود را به صورت پيشنهاد به سايرين ابالغ کرد، در اين بررسی در مورد ادامه تجمع،

سوی پليس و با تاکيد  بر ادامه تجمع، از جمعيت خواسته شد، برای پيشگيری از هر گونه حادثه و برخوردی از تاکيد

ضمنا در آخرين تماسی که از سوی نهادهای . داده شود ، به تجمع پايان١بر ادامه تجمع در روزهای آينده، تا ساعت 

ی گفته شد، امروز مالقات با محمود صالحی انجام خواهد گرفت و هم چنين تا و امنيتی با سامرند صالحی داشتند، به

پيام نيز بود که به احتمال  اين تماس به نحوی حاوی اين. چهارشنبه تکليف بازداشت موقت وی مشخص خواهد شد روز

ف زدن هايی که شکل تجمع امروز، همراه با شادی و ک بدين. قوی محمود صالحی تا روز چهارشنبه آزاد خواهد شد

  .کارگری و خانواده صالحی بود، در ساعت يک بعد از ظهر پايان يافت نويد يک پيروزی شيرين برای جنبش

ها و احزاب سياسی کانادا، از سوی سازمانروپايی، اسکانديناوی، استراليا وشهرهای ادربسياری ازکشورها وهم چنين 

های کارگری و نيروهای چپ و سوسياليست ايت و پشتيبانی تشکلچپ و کمونيست و نهادهای دمکراتيک ايرانی با حم

 ای با تحصن و راهپيمايی و غيره در جريان بود که خبر خوش آزادی محمود به خارج اين کشورها کمپين گسترده

  .رديداش و طبقه کارگر ايران تبديل گ ها به نوعی به جشن و سرور و همبستگی با محمود و خانواده اين مراسم. رسيد

بدين ترتيب، با دستگيری محمود در سال گذشته و به دنبال آن، دستگيری منصور اسانلو، رييس سنديکای شرکت 

واحد، شالق زدن جانيانه کارگران در سنندج به دليل شرکت در مراسم اول ماه مه، تالش برای ترور يک فعال 

دهندگان اين اعتصابات و از  سوی ديگر مانکارگری در کردستان و حمله به تجمعات کارگران و دستگيری ساز

  .  ها وسيع و گرانی و تورم افسار گسيخته به ويژه در سال گذشته، سال سختی برای همه مزدبگيران بودبيکارسازی

-طبقه  ساله وی و دوستان و هم ١٧ زاده همسر و سامرند فرزند سرانجام محمود صالحی، با مبارزه پيگير نجيبه صالح

 ١٨شنبه بنابراين، روز يک. های فراوان از زندان آزاد شده استش در داخل و خارج کشور و پس از اعتراض هايای 

 را بايد به عنوان يک روز تاريخی و فراموش نشدنی در تاريخ درخشان مبارزه طبقاتی کارگران ١٣٨٧فروردين 

بيش از «: به خانه به رسانه ای گفته استسامرند، پس از گذشت يک ساعت از ورود محمود صالحی . ايران ثبت کرد

اطالعی با وجود اين که خيلی از مردم . تر آنان هم از فعاالن کارگری هستندجا هستند و بيش  نفر هم اکنون اين ٣٠٠

هايی آنچه که اشاره کرديم فقط چکيده و نمونه».شوندتر مياند و لحظه به لحظه هم بيش ها آمدهندارند، ولی يک سری از آن

  .جنبش کارگری ايران استحمايت و پشتيبانی ازمود صالحی وبرای آزادی محخارج کشورمبارزات داخل وکلی از

محمود، چه در آزادی و چه در شرايط سخت زندان عمال نشان داده است که ويژگی های يک رهبر دلسوز و جسور 

ی محمود صالحی، در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه آزاد !کارگری را دارا بوده و شايسته بهترين قدردانی هاست

 های کارگران و تالش مه، بزرگ ترين جشن جنبش کارگری و همبستگی طبقاتی در جهت پيگيری مطالبات و خواست

تر مسلما اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال را بايد هر چه با شکوه . پيگير برای آزادی همه زندانيان سياسی است

   .تر برگزاری کنيمتر و طبقاتی گسترده و 
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