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١ یالح محمود صیاتاق پالتالک ات  ه گزارش  ادام
  

 فتهماه هشتاد وفروردين م بيست يک                                                                 یمحمود صالح یاتاق پالتالک
  

 
. برگزار شدی محمود صالحی شب اتاق پالتالکني شب، نهم٨ ساعت لي آپر١ شنبه روزسه -٩گزارش    

 اتاق از ني که ا رابطهني گفته شد و در ای حاضر خوش آمدگوئی پخش شدند، به رفقای سرودهائ- اول برنامه ترانه در

 ی فوری آزادی ها براتهي کانون ها و کمني ای هاتي فعالگري در کنار دران،ي با کارگران ایطرف چهارده نهاد همبستگ

 ژهي فعاالن در بند و بوهي کلی که در جهت رهائی برنامه هائاره و گفتگو در بی خبر و گزارشدهی برا،یمحمود صالح

. صحبت شدی دوشنبه هفته قبل کار خود را شروع کرده، مختصر از روز،ی محمود صالحی فوریآزاد   

 راني با کارگران ای کانون همبستگی که رفقادي نهمادها رسی هاتيرابطه با فعال دریآن نوبت گزارش ده ازبعد

ه  زده اند کیدر مرکز شهر چادر.. یکانون هنبستگ.  خود را به اطالع رساندندتي روز فعالنيفرانکفورت گزارش اول

 ی در رابطه با مسئله محمود صالحی دهی و آگاهاء امضی و جمع آورهيهر روز به مدت چند ساعت به پخش اعالم

 رفقا و نکهيبا توجه به ا.  صحبت کردندندهي در آشاني هاتي در باره فعالني کلن و برلی پردازند و سپس رفقایم

 داده امي پکي شنهادي از شرکت کنندگان اتاق، پیکي در شهر ُاروبورو سوئد در حال تحصن هستند، از طرف یدوستان

کي شماره وستيپ. دي نوشته شده و از طرف اتاق ارسال گردامي مورد استقبال قرار گرفت و پشنهادي پنيا. شد *  

 ی که در آن به زندگ١٣٨٦ سال اني بمناسبت پای وامي پ،ی محمود صالحکي و پراتاتي جمع با نظرشتري بی آشنائیبرا

 الملل ني سازمان عقو بیستيسپس جواب آمن.  نوشته شده، خوانده شدتي وضعني اهيار و مبارزه کارگران بر علفالکتب

 در دفعات متعدد اشاره شده ی شدن محمود صالحی زندانخچهي تارهکه در آن ب.  دقاع از محمود خوانده شدتهيبه نامه کم

 نموده و ی بودن محمود ابراز ناراحتی و رندانی جسمانتيوصع از قاي سازمان عمني اانهي و خاورمقايبود و مسئول آفر

.اعتراض خود را ابراز کرده بود   

 طي در شراک،ي دموکراتیهاي کننده آزادنياند تضم. نوی مورد که چرا طبقه کارگر متشکل و منحد مني در ایبحث

 مورد ني در ازيظهار نظر نمودند و ن ای گوناگونی مورد رفقانيدر ا.  مطرح شدگر؟ي باشد و نه اقشار دراني ایکنون

 که با دي طرح گردزي است تشکالت خود را به وجود آورد نته ها نتوانسیکه چرا تا کنون طبقه کارگر با تمام جانفشان

. بحث مهم پرداخته شودني به اگري دیتوجه به وقت اتاق قرار شد، در شب ها   

 جا گفته شد که نيدر ا.  شددي بار تأکني چندمی برایح محمود صالی مدوای برای کمک مالی مورد جمع آوردر

 شد یادآوري یبه عالقه مندان کمک مال.  خواهند دادی فراخوانی به زودراني با کارگران ای گانه همبستگ١٤ ینهادها

 ني تان را ازای مالی کمک هادي توانی اعالم شده است که می دفاع از محمود صالحتهي در وبالگ کمیکه شماره حساب

.دي برسانی به خانواده محمود صالحزي نقيطر   

. شدی جددي تأکی محمود صالحی تا آزادشتري بی هاتي فعالی باره بر رودو   
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کي شماره وستيپ   
   متحصن در اروبورواراني و رفقا
  بر شما، درود

 
 با ميدواري امد،ي خسته نباشم،يگوئ¬ی مکي به شما تبر،ی دفاع از محمود صالحیبرا شما ی اطالع از اقدام مبارزاتبا

 کمک کرده ی محمود صالحی هرچه زودتر به آزادمي طبقه کارگر، بتواننيوحدت عمل مدافع وهايهمسوئها وتالش

.مي دهجام را انیاقدامات مشترک اوی فوری مداوایهمزمان براو   

دي باشروزي موفق و پم،يفشاري می را به گرمدستتان  

"ی محمود صالحی فوریآزاد"  طرف شرکت کنندگان در اتاق از  

٢٠٠٨ لي شنبه اول آورسه   

 
   برگزار شدی محمود صالحی شب اتاق پالتالکني شب،دهم٨ ساعت لي آپر٢روزچهارشنبه  - ١٠گزارش 

 اتاق از ني رابطه که اني گفته شد و در ای حاضر خوش آمدگوئی پخش شدند، به رفقای سرودهائ- اول برنامه ترانه در

 ی فوری آزادی ها براتهي کانون ها و کمني ای هاتي فعالگري در کنار دران،ي با کارگران ایطرف چهارده نهاد همبستگ

 ژهي فعاالن در بند و بوهي کلی که در جهت رهائی برنامه هائاره و گفتگو در بی خبر و گزارشدهی برا،یمحمود صالح

. صحبت شدی از روز دوشنبه هفته قبل کار خود را شروع کرده، مختصر،ی محمود صالحیور فیآزاد   

 در شهر سنندج، مي دادگاه رژی بنکهي بر ای مبنی گانه خبر١٤ ی نهادهای از اعضایکي اول برنامه از طرف در

 قهي وثليرده بودند، از تحو کنيي نعی محمود صالحی آزادی برای تومانونيلي م٤٠ قهي که وثی معاون دادستانلهيبوس

 گفتگو کي شهر سنندج در ی کارگرني از فعالیکي.  مخمود ممانعت بعمل آورده استی نموده و از آزادیخود دار

  تا روز شنبه آزاد نگردد، دست به تظاهرات و گرد یکزده است که اگر محمود صالح  با خبرنگار دسترنج اعالم یتلفن

. شرکت کنندگان شدشي از پشي باعث خشم بی خبرنيپخش چن. ر تهران خواهند زد دی کاخ دادگستری در جلویهم آئ  

 ی کانون همبستگی قسمت رفقانياخاص در که بطوردي نهمادها رسی هاتيرابطه با فعال دریآن نوبت گزارش ده ازبعد

 یبه تا روز جمعه در مبدان اصلدوشن رفقا ازنيا.  دادندیآلمان گزارش کوتاه فرانکفورت و حومه دررانيبا کارگران ا

 ني و همچنی محمود صالحی مدوای برای کمک مالیجمع آور . ی و کسب همبستگیرسان به خبریشهر با نصب چادر

 کننده و دي از شرکت کنندگان سخنان نا امیکيالبته نا گفته نماند که .  مشغول هستندی محمود صالحی آزادیبرا, امضاء

. ننهادی وقعمي آشنا و مورد پسند رژی گفته هاني به ای کرد که کسرادي ازي نیستيويپاس   

 یسي جمال چراغ ویانجمن کارگر ازی امشب اتاق مهمان،ی محمود صالحکيپرات واتي جمع با نظرشتري بی آشنائیبرا

باز شهر رگران خ کاگري محمود و دی شاهد مبارزات و تالش هاکينزد که خود ازقيرف.  داشتیلي اسماعقيبه نام صد

 گره خورده شاني به خواست هادني رسی کارگران سقز براترابطه با مبارزات محمود که با مبارزاسقز بوده است، در

. باشدی گزارش مني کردند که پبوست ایاست، سخنان مبسوط   

 ی هاتيت، قعال و انسان دوسی و کارگریستيالي سازمانها و احزاب سوسگريد چهارده گانه وی نهادهانکهي ادي با اماتاق

 بگذارند، شي در دستور کار خوی محمود صالحی فوری آزادی براندهي در آیفي تر از نظر کی و غنی از نظر کمشتريب
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   ٢/٣/٢٠٠٨ .دي رساني دار به پاهيبا پخش سرود کارگر و سرما
 . زار شد شب، يازدهمين شب اتاق پالتالکی محمود صالحی برگ٨ آپريل ساعت ٣روزپنج شنبه  -١١گزارش 

 سرودهائی آغاز شد، و به رفقای حاضر خوش آمدگوئی گفته شد و –جلسه امشب نيز مانند شبهای قبل با پخش ترانه 

در اين رابطه که اين اتاق از طرف چهارده نهاد همبستگی با کارگران ايران، در کنار ديگر فعاليت های اين کانون ها 

 برای خبر و گزارشدهی و گفتگو در باره برنامه هائی که در جهت و کميته ها برای آزادی فوری محمود صالحی،

رهائی کليه فعاالن در بند و بويژه آزادی فوری محمود صالحی، از روز دوشنبه هفته قبل کار خود را شروع کرده، 

  . مختصری صحبت شد

بعنوان مثال رفقای کانون . ادندآن نوبت به گزارشها و اخبار رسيد که رفقائی گزارش فعاليت واحد های خود را دبعد از

 ١٩تا ١١ آپريل ازساعت ٤که همچنان هرروزه تا روز جمعه همبستگی با کارگران فرانکفورت و حومه گزارش دادند 

مرکز شهر به پخش اطالعيه و جلب همبستگی برای آزادی محمود صالحی مشغول هستند و رفقای برلين نيز اعالم در

 مرکز شهر  ساعت در٢برلين حضوزداشته باشند هر هفته روزهای شنبه بمدت وزی که درد که از اين تاريخ تا رنمودن

 ديگرجلب همبستگی با کارگران و به  عيه پخش اطال جمهوری اسالمی سرمايه و جنايات رژيم  با گذاشتن نمايشگاه از

  . جنبش های حق طلب در ايران خواهند پرداخت

کال تر و با کيفيت ين قسمت پس از اينکه گفته شد که بايد فعاليت های راديسپس نوبت به برنامه های آينده رسيد که در ا

 برای رژيم زندان اجتماعی در جنبش های  ديگر نه نگهداری فعالين کارگری وگذاشت تا که هزيدستوردر باالتری را

  . بيشتر شود

اتاق آزادی فوری محمود که از  ينکه به ا بحث با توجه . واداشت را به عقب نشينی  فقط با مبارزه پيگيرمی توان رژيم 

 ادامه باره لزومبود، بحث حول خود اتاق و درخارج کشور تا سوم آپريل باز گانه فعالين کارگری در١٤هادهای  نطرف

شرکت کنندگان در باره مفيد بودن اتاق آزادی فوری محمود صالحی و اينکه، اينجا برخی ازدر. کاری اتاق انجام گرفت

فرق . را معطوف به مسائل کارگری کرده، ومسائل جنبش کارگری با ديدی سوسياليستی طرح و بحث گرديداتاق خود 

ماهوی با اتاق ها موجود بود و جز تبليغ و طرح مسائل کارگری به هيچگاه تبليع يک سازمان و يا يک جريان و يا فقط 

هفته تأکيد  شب در٢يا و١ود وپيشنهاد اينکه حداقل يک خط سياسی را مد نظر نداشت، جمع به ادامه کاری اتاق تاکيد نم

  . جدی داشت

در ادامه آشنائی بيشتر جمع با نظريات و پراتيک محمود صالحی، بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران در 

  . باره محمود صالحی خوانده شد

 روز باز بوده است، هر چند که به ١١ که بمدت در اين جا الزم می دانيم که بگوئيم اتاق آزادی فوری محمود صالحی

هدف اصلی اش که آزادی محمود بود، نائل نشد، ولی در اين مدت در شناسائی بيشتر شخصيت، نظر و پراکتيک اين 

رهبر عملی کارگری و معرفی او و همچنين در سازماندهی فعاليت ها و گزارشدهی هم از داخل که بيشترين گزارش 

ه دقاع از محمود صالحی داده می شد و اينکه رفقائی از داخل در جلسه اتاق شرکت کرده و به ها از طريق کميت

سئواالت جمعيت پاسخ دادند و همچنين در بحث های آزاد به اهميت مبارزات کارگری حتی برای تضمين آزاديهای 

قيت هائی را در کنار ديگر  طبفاتی، موف-دموکراتيک در جامعه و تشکل يافتن جنبش کارگری در تشکالت توده ای
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  .  گانه نصيب اين نهادها نمود١٤فعاليت های نهادهای 

با توجه به اين محتوا که در گزارشات علنی مدون شده است، لزوم باز بودن اتاق مورد تأکيد چند باره شرکت کنندگان 

  .  نمودجمع از موفق بودن و مثبت بود ن اتاق و ايجاد جوی سالم را نيز تاکيد. قرار داشت

اتاق با اميد اينکه نهادهای چهارده گانه و ديگر سازمانها و احزاب سوسياليستی و کارگری و انسان دوست، فعاليت 

های بيشتر از نظر کمی و غنی تر از نظر کيفی و راديکالتر در آينده برای آزادی فوری محمود صالحی در دستور کار 

  . ه با پخش سرود انترناسيونال به پايان رسيدخويش بگذارند، و نيزباز بودن اتاق در آيند

در اينجا جا دارد که از دست اندرکاران اتاق و نيز تمامی رفقا و دوستان که در اين مدت در مباحث و نيز با طرح 

نظرات و پيشنهادات خود و همچنين تمامی عزيزانی که دراتاق حضور بهم رساندند تا اتاق به مکانی فعال و موثر 

 ٤/٣/٢٠٠٨. شود تشکر می نمائيمپيشبرده 

اتاق   شب، دوازدهمين شب اتاق آزادی فوری محمود صالحی که به٨ آپريل ساعت ٦ شنبه روزيک -١٢گزارش 

  .محمود آزاد شد، تغييرنام داد، برگزار شد

ه هر کدام به ايران و جهان ک اتاق با تبريک و تهنيت اين پيروزی به محمود صالحی، خانواده، دوستان و طبقه کارگر

بِويژه به نجيبه صالح زاده همسر مقاوم و دلير و   مبارزه کرده بودند ونحوی در اين پيروزی و رهائی کوشش و

   .فرزندانش آغاز بکارکرد

کار و فعاليت کرد، تبريک گفته و  اتاق به کميته دفاع از محمود صالحی که در اين يکسال گذشته منظم و خستگی ناپذير

شرکت کنندگان همگی .  محمود پرداختجشن آزادی اتاق با شعرو موزيکهای متنوع به برگزاری. تشکر کرد

شرکت کنندگانی که ميخواستند با پخش موزيک، شعر و شعرخوانی و يا  سرشاراز شادی و سرور بودند و اتاق به

   .خود، خوشحالی شان را با ديگران تقسيم کنند، وقت داد ابراز شادی و تبريک

جسورعملی طبقه کارگر ايران،  و يکی از رهبرانچون محمود صالحی، فعال کارگری . اتاق حال و جو ديگری داشت

او با تنی رنجور از زجر و شکنجه و . رها شده بود پس از يک سال با سربلندی و افتخاراز دست دژخيمان سرمايه

خشک که بر عليه تصميم بيدادگاه رژيم مبنی بر قراربازداشت موقت وی با  بيماری و بويژه بر اثر اعتصاب غذای

ای شاد و اراده ای  انجام داده و با درخواست خانواده و همطبقه ای هايش به آن پايان داد، اما با روحيه یبهانه های واه

  .  به آغوش گرم خانواده و کارگران برگشتآهنين که يکسال زندان هم اين فوالد را آبديده تر کرد، رها شده و

شماری کرده بود، بهمراه  ظاتی کوشش و دقيقهاتاق آزادی فوری محمود صالحی هم که در اين مدت برای چنين لح

سرودهای انقالبی و ترانه های شاد، خود را در اين  رفقای کارگر و اقوام و دوستان محمود در داخل ايران،با پخش

   .سهيم کرد شادی و پيروزی طبقه کارگر ايران

بمناسبت اين آزادی داده بودند، پخش  کهدر طی برنامه پيامهايی که از طرف انجمن ها و نهادها و رفقای فعال کارگری 

به خانواده محمود و کارگران تقديم کرده بود، خواند و سپس  رفيق وارتان يک شعر که برای محمود سروده و. شدند

 دراين بخش رفقا بهزاد سهرابی، کيومرث اويسی،وفا قادری،. دفاع از محمود صالحی رسيد نوبت به رفقائی از کميته

های بزرگ و انسانی  ی پور و جهانگير، هر کدام طی سخنانی شادی خود را ابراز داشته و اميدشورش، محمد عبد

مبارزه سخت و طوالنی که در پيش داريم، و از اراده  اين رفقا از. خود را با شرکت کنندگان اتاق در ميان گذاشتند
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فتند، اين انسانهای جسور که در دل پيروزی سوسياليسم بر بربريت موجود سخن گ فوالدين کارگری برای رسيدن به

های روياروی و  خون آشام ترين رژيم های سرمايه داری معاصر زندگی و مبارزه می کنند، از سختی چا لش يکی از

طبقاتی کارگری _ايجاد تشکل های توده ای عزم خود و طبقه شان، برای به عقب راندن دولت ديکتاتوری سرمايه و

در اين سخنان، مبارزه و اميد به پيروزی موج می . خويش حرف زدند نی و آتی انسانیبرای رسيدن به خواستهای آ

ارزانی  بودند که از دل برخاسته و بر دل می نشستند و به حاضرين در اتاق شادی و عزم خود را به قولی سخنانی. زد

 در اتاق نيز با نوشتن پيام های کننده دوستان و رفقای شرکت. چندی از اين رفقا نيزشعرو سرود خواندند. می داشتند

در وقت کوتاهی که باقی مانده بود، رفقای . خود را نشان دادند کوتاه و فرستادن عالئم گل و مشت شادی همراهی

   .ابراز شادی و نظرات خود پرداخته و پيام و تبريک خود را به اطالع حضار رساندند شرکت کننده از خارج به

و خبر فراخوانی که به  .وری کمک مالی برای معالجه فوری محمود صالحی تاکيد کرداتاق در مورد کارزار جمع آ

  .  رساند گانه منتشر ميشود را به اطالع حاضرين١٤زودی از طرف نهادها 

در سراسر گيتی و پيروزی  اتاق در ميان شادی و اميد به رهائی تمامی زندانيان سياسی و نابود شدن زندان ها

همه از شادی و سرور سهم داشته باشند، به انتهای  يه داری و ايجاد يک جامعه انسانی که در آنسوسياليسم بر سرما

انترناسيونال، سرود همبستگی جهانی کارگران که ازدل مبارزه کموناردهای قهرمان  اتاق سرود. برنامه خود رسيد

گريز و مخفی  کارگری که مجبور بهبرخاسته را به محمود صالحی، جنبش کارگری ايران، به تمامی فعالين  پاريس

  .  به کار خود خاتمه دادشدن و نيز تمامی زندانيان سياسی هديه داده و با پخش سرود انترناسيونال

مدت در مباحث و نيز با طرح  در اينجا جا دارد که از دست اندرکاران اتاق و نيز تمامی رفقا و دوستان که در اين

حضور بهم رساندند تا اتاق به مکانی فعال و موثر،   تمامی عزيزانی که دراتاقنظرات و پيشنهادات خود و همچنين

   .يمئنما گرم و صميمی تبديل شود، تشکر

  

   زنده باد محمود صالحی
   زنده باد جنبش کارگری ايران

 و اتحاد جهانی طبقاتی کارگرانزنده باد مبارزه 
  

Iran - Otage Mahmoud Salehi AZAD shod.  
 


