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ی فعال کارگر،ی محمود صالحیآزاد    
 

 هفتماه هشتاد وفروردين دهم نوز                                                                 ی قهارواندختيک
  

 
)  آوريل۶/  فروردين ١٨(ايران روز يکشنبه وضعيت حقوق بشر در مندان به بهبود عالقهبرای فعاالن کارگری و ديگر

 محمود صالحی که. محمود صالحی، يکی از فعاالن سرشناس کارگری ايران، از زندان آزاد شد روز خوبی بود، چون

يگر فعاالن کارگری به موطن و د ميان استقبال خانواده، دوستانبرده بود، درزندان سنندج به سر يک سال را دربيش از

 .خود سقز بازگشت

 یخبر آزادانتشار 
   

آزادی محمود صالحی توسط سنديکای کارگران شرکت واحد و خبر 

دکتر محمد شريف، وکيل . بيکار منتشر شد اتحاديه کارگران اخراجی و

به کسب خبر تلفنی که  با توجه“: محمود صالحی، در تاييد اين خبر گفت

ميليون  از سنندج به من رسيده، آقای محمود صالحی با اجرای قرار چهل

تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند و اخبار تکميلی در مورد اين 

  “.منوط به کسب خبر دقيقتر است مسئله
   

  یدستگيری محمود صالحعلت 
   

نانوای سقز و عضو صالحی را که رييس سابق اتحاديه کارگران محمود 

از  سه سال پيش.  دستگير کردند١٣٨۵برای ايجاد تشکل کارگری در ايران بود در اسفند ماه  بنيانگذار کميته هماهنگی

روز جهانی کارگر را داشتند  آميز  فعال کارگری ديگر را بخاطر آنکه قصد برگزاری تظاهرات مسالمت۶آن هم او و 

اين بود که آنان درخواست تشکيل اتحاديه مستقل  او و ديگر فعاالن کارگریعلت دستگيری . دستگير کرده بودند

  .اند است که کارگران ايران در سالهای اخير همواره بيان داشته کارگری را داشتند و اين خواست مبرمی
   

   در زندانبيماری
   

مراقبتهای ويژه پزشکی   او ازبرد و عدم برخورداری صالحی در زندان بيش از پيش از بيماری کليوی رنج میمحمود 

اعتراضی بسياری، نه تنها در ايران بلکه در  فعاليتهای. موجب اعتراض وکيل و خانواده و فعاالن حقوق بشر بود

المللی کار برای آزادی او و ديگر فعاالن  های بين الملل و اتحاديه بين سراسر جهان، از جمله از سوی سازمان عفو

  .و صورت گرفت منصور اسانلکارگری چون
   

  هاز زندانی آزادشداستقبال 
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استقبال از او به  روز يکشنبه. پس از اعتراضهای فراوان سرانجام محمود صالحی از زندان آزاد شده است اينک

رند امکان و فرصت حرف  اش سام  ساله١٧پسر  اش حتی برای های نخستين ورود او به خانه ای بود که در لحظه گونه

پس از گذشت يک ساعت از ورود محمود صالحی به خانه در مورد  رند سام.  به پدرش ميسر نبودزدن و نزديکی

 با وجود اينکه. نفر هم اکنون اينجا هستند و بيشتر آنان هم از فعاالن کارگری هستند ٣٠٠بيش از “: حاضران گفت

  “.شوند می  هم بيشتراند و لحظه به لحظه خيلی از مردم اطالعی ندارند، ولی يک سری از آنها آمده

گرفتن آن در ايران  گيرد، روزی که جشن محمود صالحی در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه انجام می آزادی

کنند،  به طور سنتی خواستهای خود را بيان می اول ماه مه روزی است که کارگران جهان. ای نبوده و نيست کار ساده

  .شان و بهبود بخشيدن به زندگی آنان است انسانی حقوقخواستهايی که در جهت رسيدن به 
   

  یجنبش همبستگنقش 
   

: آزادی محمود صالحی گفت مورددربيکار اتحاديه کارگران اخراجی ومسئول روابط عمومیزاده، سخنگو و عظيمجعفر

ر امروز آقای محمود اگ. اند  سال پيش در زندان محمود صالحی و منصور اسانلو، به ويژه محمود صالحی، از يک“

ای وجود داشت که آقای  يک اراده. آقای محمود صالحی به خودی خود آزاد نشد صالحی آزاد شده، واقعيت اين است که

کارگری در سطح  اما اين اراده نهايتا با قدرت جنبش. کرد که آزاد نکند و اصرار می. را نگه دارد محمود صالحی

اما . جنبش کارگری و موفقيتی برای آن است اين به يک معنا گامی برای. گرفته شدالمللی و در داخل کشور جلويش  بين

گيرند يا  صالحی از فردا صبح تشکلهای کارگری در ايران شکل می شود گفت که با آزادی محمود در عين حال نمی

در ايران و کسانی به هر حال اين يک مصاف است که بين جنبش کارگری . شود برداشته می گامهای بلندتری به جلو

نتواند دفاع کند، خودش  اند که تشکل کارگری در ايران شکل نگيرد و کارگر از حقوق نيرويشان را در اين گذاشته که

صالحی در اين بين و کشمکش يک موفقيت برای  جريان است و آزادی محمودحال بين اين دو دراين مصاف به هر

  “.جنبش کارگری است
   

  یجنبش کارگرقدرت 
   

به نظر من “: گفت زاده همچنين در باره تاثير و معنای آزادی محمود صالحی برای ديگر فعاالن کارگری عظيمجعفر

نشان از قدرت جنبش کارگری دارد و به  آزادی محمود صالحی در واقع. اين مصاف همچنان ادامه پيدا خواهد کرد

ارگر در ايران و اميدوارم که جنبش کارگری در به طبقه ک کند به شکستن فضای سرکوب نسبت ای کمک می درجه

 های هر چه بيشتر در آينده نزديک تر آزادی محمود صالحی را پيوند بدهد با پيشروی جدی تر و ايران با گامهايی عملی

اجتماعی و طبقاتی خودشان دفاع  تا تشکلهای کارگری در ايران شکل بگيرند، تا کارگران بتوانند قادر شوند از حقوق

  “.کنندب

   دويچه وله-یکيواندخت قهار

   ٠۶-٠۴- ٢٠٠٨  

 


