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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

یمحمود صالح گزارشات اتاق پالتالکی  
 

  هفتماه هشتاد وفروردين م هد                                                                    ی محمود صالحیاتاق پالتالک
 

 

 
 مي خود تصم٢٠٠٨ مارس ٢٢ یمجمع عمومدرخارج کشور دری جنبش کارگرني گانه فعال١۴ ینهادها -١ گزارش

. گرفتندی محمود صالحی هر شب تا آزادی اتاق پالتالکيیبه برپا  

 زي مختلف و نی نهادها در شهرها و کشورهایتهاي از فعالیدل کردن خبر و اطالعات، گزارش ده ردوبی اتاق برانيا

. همگان آزاد استی براني فعالنيشور و مشورت و تبادل نظر ب   

 اخبار و اطالعات نيمورد آخر دربه بحث و تبادل نظر شروع بکار کرد و٢١ساعت  ازنيفرورد٢۴دوشنبه  روزاتاق

 خبرزين و  یمحمود صالح خشک   یاتمام اعتصاب غذا مورد  تمام در  یاتاق با خوشحال درنيحاضر.ت پرداخدهيرس

.ت خپردا رديگقرارخارج کشوردردستور درستيباي که می عاجلیتهايمورد فعالاش به بحث ومشورت در یسالمت   

 باشد را به اطالع یدستور کارشان م که دریتهايفعالزي خود و نیتهايش فعال مختلف گزاریکشورهانهادها و ازنيفعال

. در اتاق رساندندنيحاضر   

 ی برایشنهاداتي محمود را از روز سه شنبه اعالم نموده اند، پی گانه که کارزار آزاد١۴ ی به فراخوان نهادهادي تاکبا

ز و زمان مناسب با  روی بعدی مورد قرار شد در نشستهانيدر ا.  شددي زمان تاککي مشترک دری حرکتهایبرگزار

. شودنيي نهادها، تعیرويتوجه به توان و ن   

 ی توانند بخشا بطور کامل عملی همزمان میتهاي هر نهاد و کشور صورت گرفت که فعالژهي وتي بر وضعزي نیديتاک

. کامال قابل درک بودني حاضرینشوند، که برا   

 گانه اعالم شده است، ١۴ ی که از طرف نهادهاید صالح محموی از روز سه شنبه تا آزادتهايسر شروع فعال برتوافق

.کامال حاصل بود    

 دي تاکشودي اش گرفته می آزادی که برایماتي محمود و تصمتي از وضعقي و دقی اخبارفورافتي بر ضرورت دراتاق

 طي شراني است که در ای ضروریسي انجمن جمال چراغ وزي و نی دفاع از محمود صالحتهيبطور مشخص، کمکرد و

. گرفته شودعاتيشازي و نقي نادقح،ينا صح اخباریو تا بتوان جلندي نمای و پخش فورهيرا تهاخبارمستمر ویبطور کتب   

 هر شب یتوافق داشت که اتاق محمود صالحداخل کشور ازنيضرورت شرکت فعالزيساعتها و نريي با توجه به تغاتاق

.ت دو ساعت باز باشد بمدی مرکزی شب بوقت اروپا٨از ساعت   

  محمودیآزاد که به کارزاردينماي عالقمندان دعوت میتمام درخارج کشور، ازی جنبش کارگرنيگانه فعال١۴ ینهادها

اتاق  درني فعالني شور و مشورت و تبادل نظربزي و ن  اخبار و اطالعاتني مطلع شدن از آخریو برا  وستهي پیصالح

٢۴/٣/٢٠٠٨. ندي شرکت نمایمحمود صالح   
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 بعد از. شدبرگزاراق پالتالکی محمود صالحی  شب، دومين شب ات٨مارس ساعت  ٢۵سه شنبه روز -٢گزارش 

 در مورد تجمع اعتراضی مقابل ارائه آخرين اخبار و اطالعات، اطالعيه شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری

.زندان سنندج در دفاع از آزادی محمود صالحی قرائت گرديد  

اعتراض به  کشورهای مختلف برای  و احزاب در اطات خود با سازمانهاارتب تماسها و گزارشی از شرکت کنندگان 

.دندجمهوری اسالمی و خواست آزادی فوری محمود صالحی را به اطالع حاضرين در اتاق رسان  

کردستان، خبر تجمعات و تصميمات تاکنونی را به اطالع جمع رساند ن کميته دفاع از محمود صالحی، ازفعالييکی از

.  و سواالت حاضرين در اتاق را پاسخ گفت  

محمود صالحی دراسرع  از رفقای کميته دفاع ی محمود صالحی مشخصتر خواهد شد وفردا چهارشنبه وضعيت آزاد

را شفاها نيز اتاق شرکت کرده و آخرين اطالعات و تصميمات  و همچنين در را اطالع خواهند دادخبار وقت آخرين ا

.اتاق خواهند رساندبه اطالع حاضرين در  

. در اتاق در مورد آزادی محمود صحبت شد و در صورتی که محمود آزاد شود، برپايی جشن و شادی ضروری است

اعتراضی برنامه ريزی شده بدون وقفه در دستورقرار گرفته  سيونها و فعاليتهایدر صورتی که محمود آزاد نشود، آک

  ٢۵/٣/٢٠٠٨ .داشت وتا آزادی محمود ادامه خواهد 

 رفيق. شدبرگزارن شب اتاق پالتالکی محمود صالحی  شب، سومي٨مارس ساعت ٢۶چهارشنبه روز -٣گزارش

اق روز را که از طريق تماس با رفقای داخل تهيه کرده بود را به اطالع حاضرين در اتن اخبارصديق اسماعيلی آخري

اينرو مرحضی  است و از و مامورين با طرح اينکه قاضی دراعتصاب غذا می باشدمحمود صالحی کماکان در. رساند

جلسه با پرسش و پاسخ . اهداشته اندعمل محمود صالحی را کماکان در زندان نگدرکرد، نميتوان صادرحکمی هنوز

.   در مورد اخبار و وضعيت محمود و نيز خانواده اش ادامه پيدا کرد  

تعدادی از حاضرين و فعالين نهادها گزارش تصميمات و فعاليتهای را . اتاق تاکيد بر ادامه فعاليتها و اعتراضات کرد

. که در دستور دارند را به اطالع رساندند  

. فعاليتها اشاره کردکند کردن اعتراضات وپراکنده کردن تجمعات وست رژيم ومورد سياتبادل نظر درث وجلسه به بح  

فراتر آزادی صرفا يک نفربودن مبارزه برای آزادی او، ازفراترجنبش کارگری دارد ومود درجايگاهی که محمورددر

. بش کارگری دارد از طرف حاضرين طرح و تاکيد گرديدبوده و نقشی که مبارزه برای آزادی محمود،  برای کل جن  

شرکت در اين مبارزه جلسه بخشی به بحث و نظردهی در مورد تماس با ديگر سازمانها و احزاب و جلب آنان برای 

.نيز تاکيد بر اينکه برای وسيعتر کردن اعتراضات از آنها خواست که به اين کارزار سراسری بپيوندندمهم پرداخت و  

فردا پنج شنبه نيز اتاق باز خواهد بود و دوستان اتاق اتحاد سوسياليستها از آنجا که اتاق محمود قرار است باز باشد، 

٢۶/٣/٢٠٠٨ .جلسه اتاق خود را بدين منظور تعطيل کرده و در اينجا جا دارد که از اين دوستان تشکر کنيم  

.  برگزار شدی محمود صالحی شب اتاق پالتالکني شب، چهارم٨ مارس ساعت ٢٧ پنج شنبه روز -٤ گزارش   

 نياطالعات را به اطالع حاضر خبرها وني آخریاتاق محمود صالح دریوفا قادرو نگهدارني فرد،ی بهزاد سهرابرفقا

.رسانند   
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شنبه آزاد خواهد روز احتماالیالح که داده شده است، محمود صیبرطبق قول باشد ویاعتصاب غذا م کماکان درمحمود

 در داخل ی کارگرنيفعال. شده استزندان سنندج برگزار ویمقابل دادگستر دریتجمعات اعتراض چند روزنيادر.  شد

 زين  سال نوالتيتعط. را سازمان دهند  ی تجمعات گسترده ترد،که محمود آزاد نشو  یصورت آماده هستند تا در کشور

خواست خانواده محمود  تا خود را با توجه با اطالعات و نمودهیداخل سع درنيفعال.  کرده استجاديا درکاریبخشا کند

 ی صالححمود دفاع از متهيکم. نشود روبرويی قضایروهايطرف ن ازی پروسه به مشکل و بهانه انيهماهنگ کنند تا ا

. باشندیازمي مورد نی اعتراضیتهاي فعالی براکتريد در ارتباط نزی کارگرني تشکلها و فعالی همکاری شورازيو ن   

. باشندی میعتري اعتراضات وسی سازماندهی کامل برایآمادگدرداخل کشور دری و تشکالت کارگرنيفعال   

 یدر محلهاتماس فعالتر.  کردندرانيخارج ادر خبرشتريانعکاس ب برديتاک دراتاق پاسخ داده وني به سواالت حاضررفقا

جنبش  وی محمود صالحیآزاد ازیبانيکردن اعتراضات و پشتو گسترده ترتري وسعینهادها برا وی کارگرنيبا فعالکار

 زيخارج ندر  یکارگر جنبش   نيمدافع  ونيفعالشتري بیضرورت همکار زا رفقا  . رفقا بودداتيتاک گريد ازیکارگر

. کردند صحبت  

. کردداي ادامه پراني در خارج اتهايمورد فعالبا گزارش درکرده و تشکرقيفر٣ یحضورو اطالعات و صحبتها ازاتاق  

 به اتاق ی محمود صالحی جمع خود را در مورد آزادماتي و تصمتهاي گانه گزارش فعال١٤ ی نهادهاني از فعاليیرفقا

. نموددي تاکی محمود صالحی تا آزادتهاياتاق به ادامه فعال. ارائه دادند   

.شدبرگزارن شب اتاق پالتالکی محمود صالحی  شب، پنجمي٨ مارس ساعت ٢٨جمعه روز  -۵گزارش   

کار گذاشته اند دستورکشورهای مختلف درها درنهاداليتهای که تعدادی ازبا شنيدن گزارش نهادها و فعخود رااتاق کار

.شروع کرد  

متنوعی پخش گرديد که همراه بود با اميد رفقا برای آزادی محمود صالحی در روز شنبه  سرودهایوه شعراين جلسدر

. که احتمالش شب قبل اطالع داده شده بود  

.شرايطی که محمود آزاد نگردد، شدگری وسيعتری از جمهوری اسالمی درافشاتاکيد به ادامه اعتراض و  

.  محمود آزاد گردد نيز صحبت شدشرايطی کهضرورت برگزاری جشن در  

مهمفوری برای اين امر مالی  کمک  آوری جمع  ضرورت نيز و فوری محمود صالحی  معالجه  ضرورت  مورددر  

. صحبت شد  

.   اتاق برنامه خود را با سرود انترناسيونال به پايان رساند  

 

 آدرس اتاق پالتالک

IRAN Azadi fori Mahmod Salehi 
 


