
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 مجموعه پيامها و شادباش ها در رابطه با آزادی محمود صالحی
 هفتماه هشتاد وفروردين بيستم                                                                                          مجموعه 

 
   

 
 

 
 کميته دفاع از محمود صالحی

١٨/١/١٣٨٧  
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ی محمود صالحیك به مناسبت آزاديام تبريپ  
 
 

 مراسم اول ماه مه در شهر یل اقدام به برگزاري آارگران خباز شهر سقز به دلیكاي عضو سابق سندید صالحمحمو

كشنبه مورخه يكسال زندان را تحمل نمود ، امروز يش از ين شهر بيسقز ، در سال گذشته بنا به حكم دادگاه انقالب ا

.ن آزاد شد از زندایون تومانيلي م٤٠قه ي با قرار وث١٥ ساعت ١٨/١/١٣٨٧   

م هر چه زودتر يدواريم ، اميي گویك مي تبرین آارگريران و جهان ، خانواده و تمام فعالي را به آارگران این آزاديا

.ميز باشي آارگران شرآت واحد نیكايره سنديئت مديس هي منصور اسالو رئی آقایشاهد آزاد  

 
 سنديكای آارگران شرآت واحد
 حومه اتوبوسرانی تهران و

١٨/١/١٣٨٧  
  

  شاد باش بخاطر آزادی محمود صالحی
  
  

  .بر مبنای گزارش سايت اتحاد کارگری، محمود صالحی دقايقی پيش از زندان آزاد شد
 تبريک گفته و  و جامعه کارگری بازگشت ايشان را به آغوش خانواده ،کامل  ايشان با اميد به ايجاد امکانات معالجه

  .ی دانيمدر شادی خانواده محمود خود را شريک م
  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

٢٠٠٨ -٤-٦    

 
 

آزادی محمود صالحی را به تمامی کارگران، فعالين جنبش کارگری،  تمامی مدافعين جنبش کارگری و خانواده او 

. تبريک ميگويم  

 
 کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد
isask@comhem.se 

 
 

  
  

   !د باش به خاطر آزادی محمود صالحی از زندانپيام تبريک وشا
ران از زندان يرهبران جسور و سرشناس جنبش کارگری ا محمود صالحی يکی از١٣٨٧ني فرورد١٨کشنبه يامروز 

  .مرکزى شهر سنندج آزاد شد 

  !خانواده محمود صالحی عزيزوهمکاران گرامی



 

 3

 را به شما وطبقه ای کارگر ايران و جهان و همه رانيآزادی محمود اين رهبر جسور و سرشناس جنبش کارگری ا 

کسانی که در مدت اين يک سال شبانه روز تالش و کوشش کردند از صميم قلب تبريک ميگويم و به اميد رهايی 

رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و تمام فعالين کارگری و ديگر , منصور اسانلو

  !ه و برابری طلبانسانهای آزادی خوا

  !همکاران گرامی، دوستان و اعضای کميته های دفاع از محمود صالحی

آزادی محمود عزيز پيروزی بزرگی برای طبقه کارگر ايران به شمار ميايد و من با اين يادداشت کوتاه بار ديگر اين 

محمود، شبانه روز تالش کردند دست آورد را به شما و کارگران و همه کسانی که در اين مدت يک ساله برای آزادی 

  . ايشان تبريک و شاد باش می گويم وبه اميد ايجاد امکانات معالجه کامل

  
  زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری مان

  awier_68@hotmail.com »کارگر بخش تاسيسات وعضو اتحاديه متال درسوئد«   مظفر فالحی
 

  

  !محمود صالحى آزاد شد

 
  کارگرى يکى ازرهبرانمحمود صالحى ،ينفرورد١٨يل برابر با  آور۶ امروز،يته دفاع ازمحمود صالحىکمبنابه خبر

 که در ،دادگاه اسالمىيست طبق همان حکم بيبايماو. يکسال زندان همراه با مشقت اززندان سنندج آزاد شدتحمل بعد از

درزندان  سالمتى وجانش يمارهموارهبمحمود صالحى با تنى رنجورو.يشدميش آزادته پهفدو،بوداساس يه واساس بى پا

  .د رفتيت بحرانى شديمواردى به موقعدرخطربود ودر

يتوانست صداى اووامثال او وجنبش آزادى م اسالمى بسادگى مي رژ،محمود صالحى نبوداگرتالشهاى جهانى دردفاع از

ين طبقه ا. داراى منافع واحدگراثبات کرد که طبقه کارگريک طبقه جهانى است ويدين واقعه بارا. برابرى را خفه کندو

 همسرنوشتى طبقاتى درسطوح ،افع طبقاتىتواند به منيه دارى تنها ميدولتهاى سرمايه وه سرمايتالشش عل درمبارزه و

  .گوشه کره خاکى متکى شودى درهرمبارزه کارگريت ازهرسنگرحما و،کشورى وجهانى

 بستگان و ،سامرند يامند وفرزندانش س ، زاد يبه صالح نج خانم  يشان؛ ا  محترم به خانواده را د صالحى آزادى محمو

مانه يصم،امثال او دفاع کردندوآزادى وحقوق اوين سالها ازتمام کسانى که طى ا و، همرزمان وهمسنگرانش،دوستانش

مابراى محمودصالحى .ابديالمتى اش را بسرعت باززندان سم محمود صالحى بعد ازآزادى ازيدواريام.ميگوئيک ميتبر

  .ميکنيت ميمنافع کارگران آرزوى موفقوخانواده اش وتالش گرانقدرش دردفاع از

  ! حکومت کارگرى، برابرى،آزادى  !هيمرگ بر حکومت اسالمى سرما   !زنده باد همبستگى جهانى کارگران

  
  سم کارگرىيحزب اتحاد کمون

  ١٣٨٧ن ي فرورد١٨ -٢٠٠٨ل ي آور۶
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  محمود صالحی  دلير با مقاومت و پايداری از زندان آزاد شد
وجود   با١٨/١/١٣٨٧ و مقاومت درزندان  باالخره امروز يک شنبه  محمود صالحی پس ازبيش از يک سال پايداری

 و همه گرچه هنوز محمود صالحی، طبقه  کارگر. زندان آزاد شداحتی های جسمی با سری افراشته  از و نار بيماری 

   .انسانها درزندان سرمايه و مناسبات سرمايه داری اسيرند و مبارزه برای لغو اين مناسبات جريان دارد

وکيل شجاع و شرافتمندش ، به محمد شريف سايت کارگری افق روشن آزادی محمود صالحی را به همسرو فرزندانش

 که برای آزادی وی تالش فعالين کارگری رگران ووی بودند وهمچنين تمامی کا که درتمامی اين مدت همرزم وهميار

.و مبارزه کردند و به تمامی کسانی که دل درگرو آزادی انسان بسته اند تبريک می گويد  

   

 زنده باد محمود صالحی

 زنده باد اول ماه مه روزجهانی طبقه کارگر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 سايت کارگری افق روشن

١٨/١/١٣٨٧ 
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   و فرزندان برومندش سامرند و سيامند و اش نجيبهتقديم به محمود و همسر گرامی زادی محمود صالحیبه مناسبت آ

  تمامی همراهان و يارانش

  محمود، ای عزيز،

  آنگاه که خصم دنی

    هايش را به کار بستآخرين حربه

  تا تو را از پای درآورد،

  آرش وار و جان برکف

  با اعتصاب غذای خشک

  ات را رها کردیآخرين تير ترکش

  ات تا دشمن را در مقابل اراده

  به تسليم واداری،

  و حال سربلند و سرفراز

  درين پيکار نابرابر

  درهای زندان و زندان بانانش را درهم شکستی

  و پيروزمندانه رها شدی،

  ات مبارکپيروزی  

  ای استوار چو کوه،

  ها،ای از تبار صخره

  .سرسخت و بی شکست

  آزاده همچو سرو،

  رفراز و پرشکوه،س

  از بند رسته و رها،

  به جمع ياران خوش آمدی،

  محمود، ای رفيق، 

  .ی روز کارگر گرامی بادمقدمت در آستانه

  

  ١٣٧٨ فروردين ١٨ -۶/۴/٢٠٠٨ –. م. س        
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 به مناسبت آزادی محمود صالحی 
 

نبش کارگری ايران پس از يک ، محمود صالحی فعال مبارز ج٢٠٠٨ آپريل ٦ برابر با ١٣٧٨ فروردين ١٨امروز 

ايه از زندان سال زندان، يکسال تحمل شکنجه و شرارت دولت بورژوازی و يک سال مقاومت در برابر ستم سرم

در جنبش ضد سرمايه داریما نيزدراين شادی شريکيم و موفقيت بيشترو مؤثرتر اورا در ايفای نقش فعال تر. آزاد شد  

.  طبقه کارگر آرزو می کنيم    

اين نظام . تا نظام سرمايه داری هست هيچ آزادی نيست. حمود صالحی آزاد شد اما آزادی کماکان در بند است م

هم اکنون صدها کارگر و دانشجو و فعالين عرصه های . سياهچال اسارت کارگران دنيا و زندان تمامی بشريت است

هيچ انسانی نبايد زندان .  زندان قرار دارندمختلف جنبش کارگری يا در زندان هستند يا به در معرض دستگيری و 

هيچ کارگری، هيچ مبارزی که برای يک زندگی . باشد ، آزادی هيچ انسانی نبايد با وثيقه مالی و جانی مشروط شود

حق تشکل و خود سازمان دهی ضد سرمايه داری ، . انسانی رها از ستم سرمايه می جنگد نبايد دستيگر و زندانی شود

و اعتراض عليه استثمار و ستم سرمايه ، حق اعتراض عليه خفقان و سانسور و تبعيض جنسيتی و حق اعتصاب 

از ما در پيشو. قومی و غيره ، حق برخورداری از يک زندگی شايسته انسانی، از حقوق خدشه ناپذير کارگری است

کارگران همه ی همراه با محمود و ولغوکارمزدبا عزم مبارزه واقعی ضد سرمايه داریاول ماه مه شادی اين آزادی را  

.مبارزات عملی عليه سرمايه جشن خواهيم گرفتدر  

 

 فعالين جنبش لغو کار مزدی

٢٠٠٨ آپريل ٦ -١٣٧٨ فروردين ١٨  

 
 

!محمود صالحى آزاد شد  
 

ن رهبران جنبش آارگرى ين و جسورتريته دفاع از محمود صالحى، محمود صالحى، از شناخته شده تريبنابر خبر آم

كسال يمحمود حكم . ديزندان مرآزى سنندج آزاد گرد بعد ازظهر، از٣، ساعت ٢٠٠٨ل يور آ٦كشنبه يران، درروزيا

. ده بودنديان رسانده بود اما مقامات حكومتى تا امروز مانع از آزادى وى گردي بپا٢٠٠٨ مارس ٢٣خ يتارزندان را در  

ت آردند و براى ي مترقى و حقوق انسانى آه از صالحى حمان و سازمانهاى آارگرى،يهمه فعالازك و تشكريام تبريبا پ

.ن آارگرى تالش نمودندير فعاليآزادى وى و سا  

 
رانيت از آارگران در اين المللى در حماياتحاد ب  

٢٠٠٨ل ي آور٦  
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Mahmoud Salehi Freed! 

  
For Immediate Release:  
 
April 6, 2008- According to the Committee in Defense of Mahmoud Salehi, Mahmoud 
Salehi, a well known and one of the most courageous labour leaders in Iran, was finally 
released today, Sunday, April 6, 2008 at 3:00 PM from the City of Sanandaj‘s central 
prison, where he had finished one-year jail term for his labour activities on March 23, 2008 
but the authorities had refused to release him until today. 
Congratulation and many thanks to all labour, progressive and human rights’ organizations 
and activists who have supported Salehi and called for his freedom and that of other jailed 
labour activists.  
More updates to follow soon.  
 
For more information: 
Committee in Defense of Mahmoud Salehi: http://mahmodsalehi.blogfa.com  
****************************************************** 

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) 
info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org. 

www.workers-iran.org 
 

 آزادی محمود صالحی را تبريک می گوييم
 

 بعد از ٣ ساعت ١٨/١/٨٧سرانجام پس از تحمل بيش از يک سال زندان در بدترين شرايط جسمانی امروز يک شنبه 

بی ترديد،اين آزادی در درجه اول حاصل . دج آزاد شدظهر محمود صالحی با قرار وثيقه از زندان مرکزی سنن

پايداری و مقاومت خوِد محمود در مقابل ظلم و ستم و سرکوب سرمايه و سپس نتيجه مبارزات و حمايت های 

ناگفته پيداست که پيگيری خانواده محمود به ويژه همسر مقاوم و مبارزش . کارگران در ايران و ساير نقاط جهان است

البته آزادی با . ح زاده و نيز وکيل محترمش آقای محمد شريف در آزادی او نقش بسيارمهمی داشته استنجيبه صال

قرار وثيقه يک آزادی موقت است و تبديل آزادی موقت محمود به آزادی قطعی و دايم او مستلزم تداوم اين پايداری 

  .ها، مقاومت ها، مبارزات، حمايت ها و پيگيری هاست

د صالحی را به او، خانواده زحمتکش و مبارز محمود به ويژه همسر و فرزندانش، ياران و همسنگران ما آزادی محمو

 .محمود و کل طبقه کارگر در ايران و جهان تبريک می گوييم

  
  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١٨/١/١٣٨٧  
www.hamaahangi.com  
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 نجيبه، سامرند و سيامند عزيز

پس از يک سال رنج و سختی و تلخی و درعين حال تالش و مبارزه و پيگيری، اينک محمود درآغوش شما و يارانش 

  .شادی و شيرينی اين آزادی به کامتان خوش باد. به خانه می آيد

ن و مبارزان جنبش ضدسرمايه داری در ايران و آزادی محمود را به شما خانواده مقاوم و مبارز و به همه کارگرا

  .آن هيچ انسانی دربند نباشدبه اميد برپايی جهانی که در. مسراسرجهان تبريک می گويي

  

  منيژه گازرانی، محسن حکيمی

١٨/١/١٣٨٧ 

 تقديم به محمود صالحی

  برای پايداری و مقاومت او در سنگر جنبش ضدسرمايه داری

  شهر يکرنگی را                               به پاخيزيد                                                                     نوروز
                                         .شهر همرنگی را                                     ياران                                                         ميان پنجره

  به پاخيزيد، گل آريد         پشت ميله های زندان
   محمود                                 بهار است                                        گل سرخی

   بهار با خود                           بسوزانيد کندر                                                          به گلدانی اسير 
   بوی تو را دارد            .هنگام نبرد با نابکار است                                                  در سرزمين کارگران
   و در دستانت                                                                                              پلنگ زخمی کوهستان

  می شکفد                      در شميم شکوفه ها                                   .به بند است در دژ سرمايه داران
  .هزار اخترانهزاران                                        اينک                                                                            

  شهر در سيلی خروشان                                                   وين عقاب تيزپرواز
  غران در حنجره خيابان                              مهربان با نگاه نافذش در سپيده دمان

   خوانانسرود                                              دلواپس خورشيد در بند 
  منوچهر                                               برافراشته پرچمانی                                                         ميان پهن دشت

   ١٣٨٧ بهار                                              ز گره کرده مشتانی                                                در آبی های دوردست
  ز تن کارگران                                         .وز پس ابرهای پلشت

    .وز پيکر مزدبگيران                                                     
  می شنوی محمود     نم باران

  ان را در شهرغرش يوزپلنگان جو                           آذرخش و توفان
  می بينی محمود                                   درخشش چشمان محمود

       .پرواز برناعقابان را                                                        در منشور شوق
  دست در دست يکديگر               نشسته به رنگين کمان

    زنجيروار                                                              تن و جانش
   تا بر کنيم ز جای                                                              اين يل گرد

   کاخ سرمايه را                                                         به روز کارگر
   و بسازيم                                                             گرديده پرچم

  شهر آزادی را                                                                   .اول مه
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 پيام مشترک به مناسبت آزادی محمود صالحی از زندان
 

 ايران آنچنان حائز اهميت بود محمود صالحی از زندان آزاد شد، اين خبر برای کارگران و فعالين جنبش کارگری در

.که به فاصله بسيار کوتاهی همه جا را در نورديد و شور و شعفی به ياد ماندنی به ارمغان آورد  

 ايجاد رعب در ميان کارگران برای جلوگيری از برگزاری مراسم اول ماه مه   در راستای سياستمحمود را پارسال 

 و عليرغم پايان دوران محکوميتش، ميخواستند  زندان سنندج منتقل کردنددر اولين روزهای سال بازداشت کرده و به 

کارگران و خواست و اراده متحدانه ناپذيرمحمود صالحی با مبارزه خستگی ی را دربند نگه دارند اما امروزهمچنان و

.طبقه کارگر جهانی از بند آزاد شد  

ی بمثابه گامطبقه کارگرو رمايه يک موفقيت برای ستم سآزادی محمود درمصاف طبقه کارگرايران برای خالصی از

.هم شکستن محدوديتها و فشارهای حاکم بر جنبش کارگریبه جلو برای دراست   

 تبريک ميگوئيمصميمانه عموم انسانهای برابری طلب محمود صالحی رااززندان به خانواده وی، کارگران وما آزادی 

سی و آی تی اف که برای آزادی محمود  بويژه ای تی يو،نهای کارگریسازماازهمه شخصيتها، نهادها وبنوبه خود  و 

رتمندانه تری منصور اسالو نيز و قدمتحدانه ترچه  و اميدواريم با مبارزه هر صميمانه قدردانی می کنيممبارزه کردند،

اجتماعی در ايران جنبش کارگری و ساير جنبشهای  برای هميشه بازداشت و آزار و اذيت فعالين اززندان آزاد شود و 

.پايان پذيرد  

 عليرغم تهديدها و شان را لحظه لحظه ی زندگی  تالشهای طاقت فرسای نجيبه صالح زاده و فرزندان محمود را کهما 

 و بر عزم و اراده آنان درود می  فشارهای سنگين، بی باکانه در مبارزه برای آزادی محمود سپری کردند، می ستائيم

.فرستيم  

.، دستت را صميمانه می فشاريم و به مقاومت و پايداری ات درود می فرستيممحمود عزيز  

 

 زنده باد همبستگی کارگری

 اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 کارگران کارخانه شاهو

:و جمعهايی از کارگران  

 نساجی کردستان و پرريس در سنندج

پلی اتيلن سنگين کرمانشاهپتروشيمی   

  عسلويه١٠و ٩پااليشگاه گاز فازهای 

 شرکت توسعه سيلوی عسلويه

١٨/١/١٣٨٧  
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Sunday, April 06, 2008 
آزادی محمود صالحی فعال ومبارزکارگری  به همه کارگران وهمه کوشندگان آزادی 

  !مبارک بادوبرابری اجتماعی 

تهاجمات گسترده ای راتدارک  سال نواگردشمن کارگران وزحمتکشان پيشاپيش برای 

 چيزی بازيافت شده اش، نهاده که درمعنای "یئنوآوری وشکوفا"نامش را سال  وديده 

چرا کارگران ورزمندگان نتوانند آن  آن نيست، نوآوری در و ی درسرکوب ئجزشکوفا

 . رهائی ننامند؟ برای  و سرمايه بردگی وراسال تشديد مبارزه عليه اسارت

حمودصالحی نشان می دهد که اوال  با تقويت همبستگی مبارزاتی که درآن مقاومت خود محمود صالحی نقشی آزادی م

 همبستگی  تنها باحفظ  اين ياآن خواست مشخص به عقب راند وثانياحول می توان ،رژيم رابرجسته والهام بخش داشت

  رژيم حفظ کرد وآن رامقدمه دست آوردهای ی دربرابرتهاجمات بعدرادست آوردهامی توان اين گونه ومقاومت بيشتر

 .همه زندانيان سياسی محمود اسانلو وآرزوی سال پيشروی برای کارگران وزحمتکشان وسال آزادی با.بعدی قرارداد

 پرتوان باد درخت برومندمقاومت توده ای
  تقی روزبه

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/ 
 

  !زاديخواه شدآ همه کارگران و انسانهای زادی شد و بار ديگر شادی نثارخانواده وآمحمود صالحی 
   

 جسور و مبارز کارگری ايران که توسط رژيم جمهوری اسالمی ايران ، به ،محمود صالحی يکی از رهبران عملی

مبارزه بی دريغ همه سال با يک دستگير شده بود بعد از ) ارگرروز جهانی ک(جرم  برگزاری مراسم اول ماه مه 

  .زاد شدآ زادی و برابری انسانها از زندان مرکزی سنندجآمبارزين راه 

  و جسور مبارزه طبقه کارگر است که توانستند بار ديگر يکی از رهبران مبارز هایبی شک اين يکی از موفقيت

  .انواده اش ببينندغوش گرم خآ را در بين خود و در کارگری

محمود صالحی که برای يک لحظه هم دست از مبارزه در راه منافع طبقاتی طبقه کارگر و همه انسانها استثمار شده 

 سرمايداری بر نداشت و زندان را هم به کانون مبارزه خود و دفاع ا زحقانيت جنبش کارگری تبديل کرد و نظام

طبقه زادی را بر نظام جهل و سرمايه تحميل کند و خود را در بين هم آ با استواری و مقاومت هميشگی خودتوانست 

  . ر ديگر طعم شادی و خوشحالی را نثار خانواده و همه انسانهای ازاديخواه کندايها و همرزمانش ببيند و با

 و من هم شادی و خوشحالی بی پايان خود را همراه با خانواده و همرزمان رفيق محمود صالحی شريک ميدونم

رفيق " و دستان اين کارگر مبارز لبخندهای شادمانه خانواده رفيق محمود به همه ما توان و نيروی مبارزه ميبخشد 

  .رزومندمآفشارم و سالمتی جسمانی ايشان را ي صميمانه م به گرمی و را"  صالحی محمود

  .زاديخواه تبريک ميگويمی را به خانواده و همه انسانهای آزادی محمود صالحآ
  زنده باد مبارزه راه رهايی طبقه کارگر

  زنده باد محمود صالحی
 ١٩/١/١٣٨٧ -حامد سعيدی

http://besoyesosyalism3.blogfa.com/ 
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  .جمهوری اسالمی ناچار به آزاد کردن محمود صالحی شد
  

 برابر با ششم آوريل  ١٣٨٧ فروردينماه ١٨ از ظهر امروز يک شنبه  بعد٣مقامات قضائی جمهوری اسالمی ساعت 

ما همراه .  ناچار شدند محمود صالحی، رهبر بلند آوازه و مبارز تسليم ناپذير جنبش کارگری ايران را آزاد کنند٢٠٠٨

ف شهر سقز روانند ئی که هم اکنون از شهرها و روستاهای مختلف ايران به طر همنوا با تمام کارگران و مردم آزادهو

  . و در کنار مردم مبارز سقز از محمود، اين مظهر مبارزه عليه استبداد، استثمار و استثمارگران، استقبال ميکنيم

ما اين آزادی را به همه کارگران مبارز و فعالين کارگری، نجيبه صالحزاده، همسر رزمنده و الهام بخش محمود و 

يبه و محمود و فرزند ديگرشان، سيامند عزيز اين نوجوان مقاوم و نيز پدر سالمند سامرند، فرزند نوجوان و  مبارز نج

  .و ساير اعضای خانواده نجيبه و محمود و نيز فعاالن و مسئولين کارگری و حقوق بشری در خارج تبريک ميگوئيم

. يسه دستگير کردند محمود را با دس٢٠٠٧ آوريل ٩ برابر با ١٣٨٦ فروردين ٢١مقامات قضائی رژيم اسالمی روز 

های اين  ئی که برای از هم گسستن بندهای جمهوری اسالمی از دست و پای محمود و در هم شکستن توطئه مبارزه

اين مبارز سبب شد تا رژيم . رژيم کارگر ستيز و ارتجاعی عليه او براه افتاد حماسی، شکوهمند و پر از درس است

ی و محاکمه دوباره محمود دست بردارد و او را سه روز زودتر از موعد گر داران از توطئه حامی سرمايه و سرمايه

گر و  های اين رژيم جالد، دسيسه در هم شکستن توطئه. اين پيروزی را بايد جشن گرفت. به اصطالح قانونی آزاد کند

  .ضد بشری را بايد جشن گرفت

.  دستگير کرد١٣٨٣کارگر در سال جمهوری اسالمی محمود را به خاطر تالش در جهت برگزاری  روز جهانی 

در کنار و در راس همه . گرانه بعدی از جانب مقامات قضائی نيز ادامه همان پرونده سازی بود دستگيری توطئه

. جشنهائی که بخاطر آزادی محمود برگزار ميشود بايد امسال مراسم مستقل اول ماه مه را با شکوه تر برگزار کرد

وز جهانی کارگر امسال بايد بزرگداشت مبارزه متحدانه، جهانگستر و خستگی ناپذير يکی از پيامهای مراسمهای ر

  .خود محمود، نجيبه و فرزندانش و ساير فعالين کارگری و حقوق بشری در ايران و بقيه کشورهای جهان باشد

هائی محمود در داخل فعاليت تالشگران ر. اش را در اولويت گذاشت اکنون که محمود از زندان رسته است بايد معالجه

  .و خارج بايد در جهت فراهم آوردن تسهيالت معالجه محمود تداوم يابد

کمپين رهائی محمود فعاالنه و همه کسانی تبريک ميگوئيم که دراين پيروزی را به خود محمود و نجيبه ما بارديگر

  .شرکت کردند

  

 انجمن کارگری جمال چراغ ويسی

www.akjch.blogfa.com 

ankjch@yahoo.co.uk  

  ١٣٨٧ فروردين ١٨
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 تصاويری از محمود صالحی پس از آزادی از زندان

 
 

 
 

       
 
 

 
)اختصاصی شارنيوز( محمود صالحی ساعاتی بعد از آزاد شدنزعکس هايی ا  
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ی وشاد باش به خاطر آزادکي تبراميپ  

دري وبالگ آبتيرياز زندان مد ی محمود صالح  

    
 روبه رو شده دست و پنجه نرم کرد ؟ او با يی های به زندان رفت و با سختیمحمود صالح.  شد ی آمد و سپریمدت

 هم بودند که از ی کساناني منياما در ا.  خود را نباخت و شکنجه ها را تحمل کرد چوقتي که داشت هیاهداف بزرگ

 دادند و از اسم فعال جنبش حي انسان ترجکي یگ خود را به زندیده ها و منافع شخص استفایاسم محمود مصالح

 متعدد و ی فالن شخص بر سر اسم او حرفهاايمثال رهبر فالن جنبش .. نمودند ی متعددی سواستفاده هایکارگر

  و ادامه دادنی محود صالحی بودند به واقع به دنبال آزادی را انداخته بودند ؟؟؟؟ اما کمتر کسانی گوناگونیسفسطه ها

  هدف بزرگ گرفتند ؟؟؟؟ني خود را از اجهي نتني سال و امروز بزرگترکي مدت ني قدم برداشتند در اواهداف ا  

 
 بودند و به خاطر اشتباهات افراد دهي را نچشتي وقت طعم موفقیلي بود که خی مردمانی درس براني بزرگترني او

 عضو کوچک از خانواده جنبش کارگر کي بعنوان دريوبالگ آب.. مل شده بودند را متحی بزرگیگوناگون تاوان ها

 و ی شادباش ها را نثار خانواده محمود صالحو ها کي تبرني و بزرگترداندي مکي بزرگ شرتي موفقنيخود را در ا

ارگرانک که ی روزديبه ام. دينماي عرض مکيتبر رامتحمل شدندیخطرات بزرگ اوی آزادی که برایکسانو... خود او  

. به هر آنچه خواسته خود دارند برسندايدندرسراسر    

 
١٨/١/١٣٨٧ کشنبهي ... دري وبالگ آبتيري تشکر مدبا  

 

  محمود صالحى از زندان آزاد شد
    
  نيخوشنامترازکى ي قبل  ، چند لحظه دهياکنون بدست ما رس هم  طبق خبرى که

   و هم   آزاد شد  شهر سنندج مرکزى ران از زندان يجنبش کارگرى ا ن ي فعال

   کننده  خبر خوشحال  نيا ما.  است حرکت   طرف شهر سقز در حال اکنون به

   خواهي آزاد ن کارگرى و انسان هاىيفعال  تمام   ن بهي وى و همچن   را به خانواده

   و براى  بودند” محمود صالحى“جسمانى  ت يوضع ن مدت نگران ي در ا  که

   .ميمى گو کيم قلب شادباش و تبريت تالش کردند، از صميش نهايآزاد

  

  ت اتحاد کارگرىيسا

 ١٣٨٧ن ي فرورد١٨  کشنبهي
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  !آزادی محمود صالحی را تبريک می گوييم

   کارگران جهان متحد شويد
  

  

  اردوانله ى يبوس, ١٣٨٧ فروردين ١٨

آزادی کارگر مبارز محمود صالحی را به تمامی کارگران 

ايران و جهان تبريک گفته و آرزو داريم که وجودش در کنار 

رزمان باعث وحدت و يگانگی تمامی کارگران ايران و هم

  !سالم دمکرات. جهان باشد

  

  پيام تبريک دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران
  

  .گری ايران را به کليه رفقا تبريک می گوييمآزاد شدن محمود صالحی، فعال جسور و محبوب و نام آشنای جنبش کار

به خانواده اش و همه انسانهای زادی محمود صالحی را آسياليست دانشگاههای سراسر ايران ما دانشجويان سو

  .تالش کردند تبريک می گوييمنهايی که برای ازادی رفيق محمود آزاديخواه و همه آ

  ! استزاديت مايه خوشحالی همه ماآرفيق محمود صالحی 

  زنده باد سوسياليسم

  زنده باد محمود صالحی

 
 پيام تبريک سعيد ولد بيگی

  محمود عزيز آزاديت مبارك
  به سامرند عزيز

  به سيامند
  و بيش از همه به نجيبه نازنين آزادی محمود را تبريک ميگويم

م تالش کردند تبريک آزادی محمود صالحی رو به همه رفقائی که شب و روز برای ازادی اين رهبر جسور وخوشنا
  .ميگم

  وقتی نان تمام ميشود
  ...اميدتان نيز بر باد ميرود

  .ترديد آغاز ميشود
  .خيلی زود ميفهميد که جنگ جنگ شما نيست

  .پشت سرتان دشمن واقعی را ميبينيد
  .تفنگها بر ميگردند

  :شروع ميشود
   سعيد ولد بيگی      !جدال بر سر نان
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 پيام تبريک محمد محمدی
  .ام جمهوری اسالمی وقت برای زندانی کردن هيچ انسانی ديگر نداشته باشداميدور

آزادی محمود صالحی يکی . در چند سال گذشته اين چندمين باری است که آزادی محمود صالحی را تبريک می گويم

وذ و پايگاه از رهبران جنبش کارگری ايران که در نزد مليونها کارگر و انسان آزاديخواه درسراسر جهان دارای نف

  !اجتماعی بخصوصی است يک خبر مهم و شادی بخش است

آزادی ايشان نه تنها برای ما کارگران و انسانهای آزاديخواه ايران، احزاب، سازمانها، کانونها،انجمنها، کميته ها ، 

انی بدست اعضای خانواده و کميته دفاع از محمود صالحی با وثيقه وبدون وثيقه يک پيروزی مهم است که به اس

آزادی ايشان حاصل تالش تمام انسانهای آزاديخواهی است که صادقانه برای آزاديش تحصن، اعتصاب . نيامده است

در برابر سفارت خانه ها، پارلمانها و رسانه های صوتی . شبهای همبستگی را سازمان دادند. غذا، تظاهرات کردند

  .وتصويری به تحصن واعتراض دست زدند

 کارگری، مردم آزاديخواه، زنان وجوانان مبارزی است که فعاالننتيجه تالش وجان فشانی صدها نفراز آزادی محمود

  .وخواهان آزادی ايشان شدندی خودمايه گذشتند ودربرابرزندان ودادسرای رژيم تحصن واعتراض کردندزندگازجان و

کميته دفاع از محمود صالحی، خانواده آزادی محمود صالحی را به تمام انسانهای آزاديخواه، احزاب، سازمانها، 

  !ايشان، انجمنها، کانونها ، کميته ها و اتحاد بين المللی در حمايت از کارکران ايران تبريک می گويم

  
  خودم را شريک در شادی اين عزيزان ميدانم

  محمد محمدی

  آزاد شد" محمود صالحی"
" محمود صالحی" فروردين ماه١٨امروز يکشنبه هر بعد ازظ٣سرانجام ساعت روز زندان، ١۴سال و ١پس از تحمل 

  .رهبر سرشناس و شناخته شده جنبش کارگری ايران از زندان جمهوری اسالمی آزاد شد

 سال زندان تعليقی ٣زندان تعزيری و  سال١ی برگزاری مراسم اول ماه مه به که به اتهام تالش برا" محمود صالحی"

دوره محکوميت  در محل کارش در شهر سقز بازداشت و ١٣٨۶ن ماه سال  فروردي٢٠محکوم شده بود، روز دوشنبه 

  .ساله خود را در زندان مرکزی سنندج گذراند١

 درصد از يک کليه زندگی می کرد طی مدت زندان به دليل شرايط سختی که رژيم به ٢٠که تنها با " محمود صالحی"

با عوارض متعددی ناشی از اين بيماری دست و پنجه نرم وی تحميل نموده بود و به دليل جلوگيری از مداوای موثر، 

می کرد، اما وی همچنان که شايسته يک رهبر کارگری چون وی بود، با تمام اين مصائب دليرانه و با روحيه ای 

  .قوی روبرو شد و لحظه ای از مبارزه برای آرمانهای برحقش در زندان هم کوتاهی نکرد

همه مردم همه مردم کردستان، به کارگران و و را به خانواده اش، به کارگران  يسته و شا بزرگ   اين رهبر ما آزادی

موفقيت در کامل و  و بهبودی  عزيز آرزوی سالمتی " محمود صالحی"و برای  گوئيم  آزادی خواه ايران تبريک می 

  ١٨/١/١٣٨٧ -سايت پيام  .زندگی و مبارزاتيش را داريمهمه امور
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  يك پيروزی مهم آارگران در آستانه اول مهآزادی محمود صالحی 

 
ست يحزب آمون. ن ساعت سه بعد از ظهر از زندان سنندج آزاد شدي فرورد١٨ه يكشني امروز یمحمود صالح

 او ی آزادیك سال گذشته براي ی آه طیران و همه آساني را به همه آارگران و مردم ای محمود صالحی آزادیآارگر

  . ديگويژه به همسر و فرزند او شادباش ميتالش و مبارزه آردند و بو

ران و در يستها در اي است آه از جانب آارگران و آمونیجه مبارزه متحدانه و گسترده اي نتی محمود صالحیآزاد

ن يا. ل آرديه داران تحمي سرمایگر را به حكومت توحش اسالمي دیاسيك شكست سيان افتاد و يسطح جهان به جر

ك ي را به ی در زندان، مساله محمود صالحی محمود صالحیژه مقاومت و سرسختيگسترده و بون آارزار يمبارزه و ا

شتر او در ي او وحشت داشت و هم از نگه داشتن بیل آرد آه هم از آزادي تبدی اسالمی جمهوری برایمعضل جد

د مدت ي جدی هایدوز و پاپوش يی تالش آرد با بهانه جویحكومت اسالم. ديدي تر و مغبون میزندان خودرا منزو

 برد و به ناچار جام زهر را ین تالش خود پي زود به شكست محتوم ایلياما خ.  او را در زندان نگه داردی تریطوالن

ك دستاورد ارزشمند است آه بر قدرت ي ی محمود صالحی آارگر آزادیدر آستانه اول ماه مه روز جهان. ديسرآش

عتر و ي هرچه وسی برگزاری برای را به سكو و اهرمیروزين پيد اي باكند ويد ميمبارزه متحدانه آارگران تاآ

 از جمله یاسيان سيد وشرط همه زنداني قی بیم و بر آزاديل آنيران تبديكال تر اول مه در سراسر ايباشكوهتر و راد

 آزادانه اول مه يی برپای آارگران برایچون و چرايد بر حق بيبا. ميد آنيان در بند تاآيمنصور اسانلو و همه دانشجو

 در ی و اعتراضی جنبش آارگری تر را برای جدیشرويك پيم و باشكوه يك اول مه عظي يیم و با برپاي آنیپافشار

  . ميران ثبت آنيا

. ام از درون زندان باز نگه داشته استي پرونده او را به بهانه ارسال پی اسالمی آزاد شد اما جمهوریمحمود صالح

ان را محكوم آند و بر لغو يه آارگران و دانشجوي علی حكومت اسالمیهاي پرونده و پرونده سازنيد آل اياول مه با

  . ديد نماي تاآی حكومت اسالمی دادگاههاینينچنياحكام ا

  

  مرگ بر جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی برابری حكومت آارگری

  !زنده باد اول مه روز جهانی آارگر

  حزب آمونيست آارگری ايران

  ٢٠٠٨ آوريل ٦ -١٣٨٧روردين  ف١٨
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APFUTU 
All Pakistan Federation of United Trade Unions 

كيام تبريپ  
ه هاى متحد آارگرى سراسر پاآستانيون اتحاديفدراس  

 
٢٠٠٨ل ي آور٧  

ز،يبرادر عز  
 

واند مبارزه اش را با م آه اآنون وى بتيدواريام. ديريبپذمحمود صالحى ك ما را بمناسبت آزادى برادر يام تبريلطفا پ

دفتر مرآزى . مينكيت ميرانى خود حمايما بطور آامل از برادران و خواهران ا. ديافته دنبال نمايى بازيقدرت و توانا

محمود صالحى برادرهمكاران ما بمناسبت آزادى ، وافت آرديرا درن خبري اادىيارزيلذت بخشى بسما با خوشحالى و

. نى پخش آردنديريش  

دهم ينان را بشما مين اطميپاآستان اه هاى متحد آارگرى سراسرين اتحادويعضو فدراس٢٤٧٤٣٢طرف  ازندگىيبنما

. ديد ديشه ما را با خود همراه خواهيآه شما هم  

 برادر شما،
دياز سيرزاد امتيپ  
ر آل يدب  

ه هاى متحد آارگرى سراسر پاآستانيون اتحاديفدراس  
 

************************************************************  
All Pakistan Trade Union Federation (APTUF)  

ه هاى آارگرى سراسرى پاآستانيون اتحاديفدراس  
 
٢٠٠٨ل ي آور٧  

ز،يدوستان عز  

ران و ي خود  را  به آارگران اقانه يه هاى آارگرى سراسر پاآستان، شادباش عمياتحاد ون يندگى از طرف فدراسيبنما

كات ما يلطفا درود و تبر. ميكنيه متحدانه براى آزادى دوست ما محمود صالحى مباررزه آردند، ابراز مجهان آسراسر

. ديرا به محمود صالحى برسان  

!زنده باد همبستگى آارگران  
لينا جميروب  
س،يرئ  

ه هاى آارگرى سراسر پاآستانيون اتحاديفدراس  
 

رگران در ايرانبين المللی درحمايت ازکا  اتحاد : ر ازيترجمه و تكث  
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  پيام تبريک و شادباش

 !به مناسبت آزادی محمود صالحی از زندان حکومت اسالمی

 
گر اعضاى خانواده، دوستان و همکاران يبه صالح زاده، سامرند صالحى و ديز را به نجيآزادى محمود صالحى عز

ها و احزاب سياسی مکراتيک، سازمانن جنبش کارگری سوسياليستی، نهادهای ديمحمود، کارگران ايران، تمامى فعال

-های کارگری، نهادهای مدافع حقوق انسانهای چپ و تشکلدوست، نهادهاى آارگرى ايرانی، و سازمانچپ و انسان

اند صميمانه به همه فعالينی که در داخل و خارج کشور براى آزادى محمود تالش آرده المللی، وها در سطح بين

  .ميگويك میيتبر

قه يكم دادگاه انقالب سنندج با قرار وثي، پس از حضور در شعبه ١٣٨٧ فروردين ١٨شنبه كيصالحی، روز محمود 

  .  و رفقايش قرار گرفتون تومانی آزاد شد، عصر همان روز به سقز بازگشت و مورد استقبال خانوادهيلي م۴٠

جنبشی که با تحمل . ری ايران استجديد برای جنبش کارگ يک خبر اميد بخش در سال خبر آزادى محمود صالحى،

داران و حکومت حامی سرمايه در جدال و کمشکش دايمی چنان با سرمايهها و مشکالت اقتصادی فراوان، همسرکوب

  .تواند بر روند اين مبارزه تاثير مثبتی بگذاردطبقاتی است آزادی محمود می

ای از مبارزه اش لحظهخيم بودن وضعيت جسمیشمار و ومحمود در زندان با وجود فشارهای روحی و جسمی بی

  .طبقاتی خود دست نکشيد و از جان و سالمتی خود مايه گذاشت و در مقابل حاميان سرمايه کمر خم نکرد

های حکومت اسالمی مملو از زندانيان  زنداندربندند و... اما بختيار رحيمی و منصور اسانلو ومحمود آزاد شد 

خواهانه و زادی همه زندانيان سياسی و لغو شکنجه و اعدام و دفاع از مبارزات آزادیبايد برای آ. سياسی است

، پيگيرتر از ...طلب ايران وطلبانه کارگران، زنان، جوانان، دانشجويان، نويسندگان، مردم تحت ستم و برابریبرابری

ايران حاکميت را در قبضه خود داری و حکومت حامی سرمايه در مسلما تا روزی که سرمايه. گذشته مبارزه کرد

طبقه کارگر در اين . دارد مبارزه طبقاتی نه تنها تعطيل شدنی نيست، بلکه روزبروز نيز در حال رشد و گسترش است

های انقالب اجتماعی و دست زدن به تحوالت سرنوشت ساز تاريخی را شود و زمينهمبارزات روزمره آبديده می

  .سازدفراهم می

ها و احزاب دهد و از همه سازماندر استکهلم، با آزادی محمود، به کار خود پايان می» محمود صالحیکميته آزادی «

های اين کميته جواب مثبت دادند و برای آزادی و نهادهای دمکراتيک ايرانی و سوئدی و همه کسانی که به فراخوان

 . محمود تالش کردند نهايت سپاسگزاری را دارد

  

  
  د صالحی در استکهلمکميته آزادی محمو

  ٢٠٠نهم آوريل 
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 د پرتوى فعال اتحاديه خدماتيپيام تبريک فر

 المللی در حمايت از کارگران ايران عمومی کانادا و اتحاديه بين

  !ن آرزوها براى محمود صالحىيبهتر

ه دفاع تيگر اعضاى خانواده، آميبه صالح زاده، سامرند صالحى، ديز را به وى، نجيآزادى محمود صالحى عز

ران آه براى آزادى يران و خارج از اين و سازمانها و نهادهاى آارگرى و مترقى در ايازمحمود صالحى و تمامى فعال

  .ميگويك ميو حفظ سالمتى محمود تالش آرده اند تبر

براى جنبش . ن اخبار امسال براى جنبش ما استيدوارآننده ترين و امي از بهتریكيخبر آزادى محمود صالحى 

ك مبارزه همه جانبه و پرمخاطره است، رهبرانى ير يه داران درگيران آه با حاميان سرمايه و سرمايرگرى در اآا

ح طبقاتى بوده اند و از يام آور مبارزه صريرون از زندان با صداى رسا پيهمچون محمود صالحى، آه از درون و ب

ن و رهبران ين مبارزه طبقاتى و فعاليدفاع از ا. ندم داريه گذاشته اند، ارزشى عظيسالمتى و جانشان بى واهمه ما

  .ستين آارگريه فعاليك امر دائمى آليران يآارگرى در ا

  !مبارزه ادامه دارد

  !ه دارىيه سرمايروزى طبقه آارگر عليد پيبه ام

  المللی در حمايت از کارگران ايران د پرتوى فعال اتحاديه خدمات عمومی کانادا و اتحاديه بينيفر

  ٢٠٠٨ل ير آو٦

 
صالحى ك هانا امانتى به محموديام تبريپ  

 
 

 سالم کاک محمود صالحی

 به کانون گرم خانواده و دوستانتان خوش آمديد

 
 هانا امانتی

صالحی آزادی محمود  
 

ا و کسانيکه به کارگران و وهمه کارگران و همه سازمانها احزاب واتحاديه هآزادی محمود صالحی را به خانواده اش 

مقاومت از و  اين سنبل مبارزه جسمی بهبود  و جهت سالمتی  در بتوانيماميد وارم  . تبريک گفته  ميانديشند نهاآمنافع   

.هيچگونه کمک وياری دريغ نورزيم     

 اسماعيل ـ قهرمانی
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 یود صالح محمیك به خاطر آزاديتبر

ی ون تومانيليقه چهل ميوثی با گذاشتن قرار، محمود صالحیط سخت جسميشرايش ازيك سال زندان درپس از گذشت ب

 ین آزاديا) يل ذیاسام(مان ي همراه خانواده هایع خودرو سازيما تعدادی از آارگران صنا. ه آزاد شد يزندان سرمااز

محترمش و  ، خانواده ین آارگري فعالیت هاي و حمای باني پشت شت و تالي، فعالیرا آه حاصل مقاومت محمود صالح

ی ن جنبش آارگريفعالی همسروفرزاندانش وبه محمود صالحی باشد راشان ميل ايف وآي محمد شرین جناب آقايهمچن

  .ی دربند واسارت نباشدچ انساني آه هی روزیآرزويد وبا ام. جهان تبريک و تهنيت عرض می کنيميران و سراسرادر

 -  بابك داورزنی - نسترن مسيحا - مسيح مسيحا - فرهاد اميری - روزبه اميری - منير سادات موسوی -بيژن اميری  

 ماناسا گاوشانی - غالمرضا گاوشانی- زينب جاری- سيد عبد الحسين موسوی جاری- گلی زمانی-سيد منصورزمانی

 - سيد محمد حبيبی- آرزو نقشمند - آرمان نقشمند - هدی  فرزانه زا- بهروز نقشمند - وحيد گاوشانی - آرش گاوشانی -

   روناك وحيدی-عباسعلی زارعيان 

٢٣/١/١٣٨٧  
 

 )تقديم به محمود صالحی ( سرو ايستاده 
 

يیصفا. ی  
 

    آمدی،                      رزم ت چه خوش آهنگ است 

    هايت آمدی و خنده          و صدايت،

  .ه کردجان جهانی را زند        !های زندگی نغمه

   بگير دست کارگران        ايستادی و شرم

  در جشن ماه مه،        . بر چهره بيداد نشاندی

  سر کن سرودی دوباره        ای سرو پا برجا، 

  !از آغاز ماه ما        !رزم ت را تبريک بايد گفت

              

  یصفاي. ی                                                                             

  ٢٠٠٨ آپريل ١٠                                                                                              

          

  

 
 تصاوير آزادی محمود صالحی از زندان و استقبال از وی
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 کميته دفاع از محمود صالحی
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  زيعز محمود

  درودها نيتر مانهيصم با

  !ینباش خسته اما ندارد،ی خستگ مبارزه

  .زندير فرو های کتاتوريد از واريد هزار تا /انجامدی می فردائ به امروز راه

  .ديتول ابزار کنندگان د يخلع از د يخلع تا دارد ادامه هنوز راه نيا

  .یوتندرستی المتسی ابيبازی آرزو با

  رژژ و بهزاد

  یشورائ کارگران از

٠-١٢۴- ٢٠٠٨  

  پيام شادباش آزادی محمود صالحی
  

آزادی محمود از زندان . محمود صالحی چهره خوشنام ويکی از فعالين سرشناس جنبش کارگری از زندان آزاد شد

وطئه های رژيم اسالمی بر مظهرعزم راسخ وی به نيروی طبقه اش و نشان ازهمبستگی سراسری درخنثی کردن ت

، نهادهای همبستگی با جنبش  دفاع از محمود صالحیتالش شبانه روزی کميته. عليه طبقه کارگررا بر خود دارد

ما . کارگری در خارج از کشورونهادهای انسان دوست به ثمر نشست و جمهوری اسالمی واداربه عقب نشينی شد 

نواده ، بستگان و طبقه اش را تبريک و شادباش ميگوييم و بر خود نيز آزادی محمود و بازگشت وی به آغوش خا

اينک در جمع نهادهای چهارده گانه . ميباليم که در مبارزه برای آزادی اش از زندان سهم کوچکی ادا کرده ايم 

ان همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور و در راستای فراخوان معالجه و مداوای فوری محمود ، تمام تو

   .خويش رابکارخواهيم گرفت

  زنده باد محمود صالحی

  کانون همبستگی با کارگران در ايران ــ فرانکفورت و حومه

  ٢٠٠٨ آپريل ٧

 آزادی محمود صالحی را به کارگران تبريک ميگوييم
سمی سال گذشته به زندان محکوم گشت، او با جه درشهر سقز، درمحمود صالحی به جرم برگزاری مراسم اول ماه م

يکسال با مرگ دست و پنجه نرم کرده و در سخت  ازگونه مداوای پزشکی درست و اصولی، بيشومحروم ازهربيمار

.ترين شرايط جسمی و روحی زندان را تحمل نمود و  دفاع از منافع کارگران دست بر نداشت  

پذير طبقه کارگر را به کارگران، آزادی اين مبارز خستگی نا .   آزاد شد با قرار وثيقه١٨/١/٨٧يکشنبه مورخ  روزاو

.خانواده وتمامی فعالين کارگری تبريک ميگوييم  

.اميد داريم با تالش کارگران وفعالين کارگری هر چه زودتر کارگران زندانی وتمام زندانيان سياسی آزاد گردند    

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری
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 گوييم آزادی محمود صالحی را تبريک می

ا نهايت خوشحالی مطلع شديم، محمود صالحی پس از يک سال او َاندی رنج و مرارت ناشی از وضعيت وخيم ب

مقاومتی که محمود صالحی در طول مدت محکوميت خويش از خود . جسمانی، پيروزمندانه از زندان آزاد شده است

ا و ديگر فعاالن نشان داد، که می توان در ايشان به م. نشان داد، برای ما کارگران و فعاالن کارگری مثال زدنی است

آزادی محمود صالحی، پيروزی جنبش کارگری و موجب . شرايط بسيار طاقت فرسا نيز از منافع کارگران دفاع کرد

ما آزادی وی را به خانواده ی محترم ايشان، به ويژه خانم نجيبه صالح و کارگران . سرفرازی فعالين کارگری است

  .و آرزومند سالمتی محمود صالحی، اين مدافع سرسخت گارگران هستيمجهان تبريک گفته 

  کارگران شرکت نيشکر هفت تپه

٢۵/١/١٣٨٧  

 اطالعيه کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به مناسبت آزادی محمود صالحی

   

ارگری و انتشار خبر آزادی محمود صالحی از زندان جمهوری اسالمی ايران موجی از خوشحالی در ميان فعالين ک

ما خود را در اين شادمانی عمومی شريک می دانيم و آزادی . مردم آزاديخواه در ايران و در خارج کشور ايجاد نمود

  .محمود صالحی را به همسر و فرزندان و همه دوستان و همرزمانش صميمانه تبريک ميگوئيم

ا به خاطر دفاع از منافع هم طبقه ای های محمود صالحی برای دومين بار يک سال و اندی از عمر پربار خود را تنه

خود در زندان جمهوری اسالمی به سر برد و هر بار محکوميت ناروای خود را با سربلندی تحمل کرد و دليرانه بر 

محمود با پايداری در مبارزه برای اهداف شريف کارگری و انسانی . حقانيت راهی که در پيش گرفته است پای فشرد

زندان و با استقامتی که در سخت ترين شرايط جسمی در درون زندان جمهوری اسالمی از خود خود در خارج از 

  .نشان داد، بدون شک در جايگاه يکی از شجاع ترين رهبران طبقه کارگر در ايران قرار گرفته است

ابد و مانند هميشه در ما اميدوار هستيم که اين عزيز از بند رهائی يافته هرچه زودتر سالمتی کامل جسمی خود را بازي

  .خدمت به طبقه کارگر و در مبارزه برای تامين زندگی اجتماعی بهتر برای همنوعان خود موفق باشد

   

  کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

 ١٣٨٧ فروردين ١٩

!مييگوی  مکي را تبری محمود صالحیآزاد  
  

 سال و چهارده روز زندان، کي پس از تحمل ران،ي ای جنبش کارگرريناپذ سازش رهبر دلسوز وني ا،ی صالحمحمود

. آزاد شدی اسالمی، از زندان جمهور٢٠٠٨ ليآور۶ - ني فرورد١٨ کشنبهي بعد از ظهر امروز ٣سرانجام ساعت   

 از یريجلوگ  ليبه دل  و  کرده بودلي تحمی به وی حکومت اسالم  که ی سختطيشرا  لي به دل  مدت زندانی طبرد،يم 

مشکالت  مصائب وني اما با تمام اکرد، ی پنجه نرم م دست هي کلیماريب ازی ناشیعوارض متعددبا ،ی موثر ویمداوا
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 ی از مبارزه برایا  کرد و لحظهیستادگي ای قواري بسیا هيو با روحرينظ ی بی با شهامت،ی و روحی جسمیو فشارها

. نکردی کوتاهزيزندان ن درشيها یا طبقه  برحق خود و همیها آرمان  

 و سه یري سال زندان تعزکي کارگر به یجهان مراسم اول ماه مه، روزی برگزاری تالش برالي به دل،یصالح محمود

 در محل کارش در شهر سقز بازداشت ١٣٨۶ ماه سال ني فرورد٢٠ محکوم شده بود، روز دوشنبه یقيسال زندان تعل

. سنندج گذراندیزندان مرکز ساله خود را درکي تيو دوره محکوم   

برد، طی مدت زندان به دليل شرايط  صالحی، با وجود اين که سخت بيمار و از ناراحتی شديد کليه رنج میمحمود

سختی که حکومت اسالمی به وی تحميل کرده بود و به دليل جلوگيری از مداوای موثر وی، با عوارض متعددی 

سمی و روحی، با  مشکالت و فشارهای جکرد، اما با تمام اين مصائب وناشی از بيماری کليه دست و پنجه نرم می

-ایطبقههمهای برحق خود وبارزه برای آرمانمای ازلحظهای بسيار قوی ايستادگی کرد وبا روحيهنظير وشهامتی بی

  .هايش در زندان نيز کوتاهی نکرد

  درخواهي مردم آزادو  به طبقه کارگرشان،يامبارز   را به خانوادهی جنبش کارگرستهيو شا  رهبرجسورني ای آزادما،

 ی برای المللنيسطح ب داخل کشورو  چپ و انساندوست که دریو سازمانها  ی کارگری و به همه نهادهارانياسراسر

 یمبارزه طبقات وی زندگیها همه عرصه درز،ي عزی محمود صالحی و برامي گوئی مکي تالش کردند، تبری ویآزاد

 طبقه کارگر و همه ی و ارزشمند برا  بزرگی دستاوردیمحمود صالح یآزاد. مي نمائی می و تندرستتي موفقیآرزو

. باشدی میابعاد جهان دریمدافعان حقوق کارگر  

  
راني استي خارج کشور حزب کمونتهيکم  

٢٠٠٨ لي  آور۶ - ١٣٨٧نيفرورد ١٨  

 
 برای زخم های محمود

کسی نبود که ." مود صالحی آزاد شدمح" :همه جا پيچيدفروردين خبر کوتاهی بسرعت باد در ١٨عصر روز يکشنبه  

اشک شوق خود را  خبررسانان مژدگانی می خواستند و گيرندگان خبرهم از فرط هيجان، .شادمانی اش را پنهان کند

  .به يکديگر می رسيدند و ازچنين روز خوبی صحبت می کردند نمی توانستند نگه دارند،

،چرا که کارگر در کنار او رقص و پايکوبی کردند .رساندندخود را به منزلش  طولی نکشيد که دوستداران محمود،

 دوستش می دارند،. به ميان آن ها بازگشته بود ، بعد از يکسال بيماری و کشاکش با درد رنج،زحمتکش و محبوبشان

 .خود می دانند و نگران دردها و زخم هايش هستنداو را از

ون آباد است اشک کودکان و زنان خات زخم های او،. اوستاز بيماری و دردهای جسمی فراتر ،اما زخم های محمود

رانندگان اتوبوسرانی و کارگران پرريس است که برای دفاع از حق داشتن تشکل و  دست دادند؛که نان آورشان را از

کتک خوردند؛کارگران نساجی و نيشکرهفت تپه و دهها مراکز ديگر است که دست مزدهايشان  زندگی انسانی،

عرق ريخته شده ی خانواده های کارگری است که زير آفتاب سوزان در کوره پز خانه ها کار می   شود؛پرداخت نمی

چهره ی  امضا می کنند؛ قراردادهای يک ماهه و سفيد، کنند؛ مصائب هزاران کارگر است که با نگرانی به آينده،
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دد و صورت خود را از فرزندانش رنجور کارگر بيکاری است که غروب دست خالی نزد زن و بچه هايش بر می گر

  ...و پنهان می کند؛

پاک و زحمتکشی است که زندگی خود را بيدريغ وقف تالش برای  قلب تپنده انسان های شريف، محمود صالحی،

دنيايی که در آن کسی مجبور نشود برای امرار معاش  .برابری حقوق انسان ها و آرزوی داشتن دنيايی زيبا کردند

  .ثمره ی کار انسان در خدمت بهتر زيستن و شکوفا شدن جامعه باشد و  بفروشدنيروی کارش را

  .آزادی محمود بر خانواده و دوستدارانش مبارک باد

  ٢٧/١/٨٧  وريا شريفی

 

 آزادی محمود صالحی اين چهره مبارز جنبش کارگری را

 به نجيبه صالحزاده عزيز وفرزندانش

گوئيمتبريک می  
 

خبری   هایرسانه  و های آزاده، انسانجنبش کارگری فعالين  ،هادل کمونيستفراوانی در شورمحمود صالحیآزادی 

. آوردبه ارمغان بودند با اين مبارزه کوشای پيوند گسست ناپذير مترقی که درمردمی و  

عنوان م سرمايه و مناسبات حاکم در جمهوری اسالمی بهخشم و کينی ست که عليه نظو شعف، ترديد سبب اين شوربی

که طبقه  ست   ایانگيزه ديگرآن، مبارزه فالکت وجود دارد و و کش، توليد کننده فقربهرهستمگر، ،زاحکومتی بحران

.بردمی سلطه به پيشستم وری ازعاای برقراری جامعهو کارمزدی، نظام الغای و لغو مالکيت خصوصیبرایکارگر  

از ای نمونه  بلکه ؛نيست نگوی کميته هماهنگی شهر سقز و سخنانوايان فقط نماينده لحیا ص محمود،از اين چشم انداز

و روحيهرد ِخ،آن که در استقاتیطب اتمبارز اهداف راهدر و پايداری  سوسياليسمبه آرمانکارگری اراده و وفاداری   

. استهافتي تيني عی اجتماعکي پراتاني در جریکارجمع    

ميدان مبارزه نصيب آزاری که دردهد که رنج وشان مين مبارزاتی پيکارگران عرصه کار، زيستی ويط  به شرانگاهی

د کم نيستن. کند شان نفوذ می نزديکان و به درون خانواده   و بی درنگ ماند محدود نمیشود؛ تنها به خودشان آنان می

- خود را در بند و زندان احساس می،بينند خود شکنجه می مبارز و زندانیو يا زنهمسران کارگرانی که مانند شوهر

آنان فشاری دوچندان روحی بر کمبود مالی و،غالب موارددربه ويژه رنج فرزندان و. کشند و محروميت و درد میکنند

. بردارنددوش  باراين ستم را بهۀ و ناچارند خود به تنهائی همزدساوارد می  

 محمود صالحی، همسر زاده نجيبه صالحبه رنج و محروميتشگرف، کارزاراين عرصه يا می توان درآبرای نمونه، 

با اهميت ،  همسرش که عينًا مبارزه خود او نيز هستۀدر ايجاد شرايط تداوم مبارزرا او نقش ميتوان يا آ توجه نکرد؟

؟ نياوردبه شمار  

 ،اریذتآثيرگو مردمی، جلب توجه به وضعيت مبارزان دربند،  خواه  آزادی کارگری وکرد به مراجعافشاگری، روی

روحيه به  دن و دا   صالحیمحمودکسانی مانند پايداری  مقاومت ودر ،زادهصالحنجيبه کسانی مانند  پيگيرِی تالش و
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و  کارگری، در وجود يار اندرنگی ست که مبارز، نتيجه بیشان برایگاه مبارزاتیآنان و ايجاد حس پشتيبانی و تکيه

. شوندگرم میبينند و بدان دلمبارزاتی خود میهمسر   

 تالشگر ،زنکارگری فعال  بعنوان يکتی مبارزادوراش درهرشکيبائی  با استقامت وزاده صالحنجيبهچهره دالورانه 

.است  و ايستاده برپاهای استوار، برای هر فعال کارگری آموختنیپيگيرو پيکارگر   

  نجيبه ومحمود ،رفقای گرامی

ستم استثمارو  فارغ ازجهانی پائی ر و در راه بمبارزه کارگری گراه اهداف بزر درمت بلند شما و هتالش و کوشش

  .ست ستودنی

 

.فشاريمتان را میهای گرمدست  

  ١٣٨٧ ارديبهشت ماه ١۵ - ٢٠٠٨ماه می چهارم 
 

 تعدادی ازفعالين کانونها ونهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران:

 
يداهللا کس، نصرت تيمورزاده، حسن حسام، ، عزيزبی ،بکاه پروانه بخردطبع، بهزاد بارخدايی، احمدمجيد ارژنگ، 

شمسی، بهروز محمد تقی سيداحمدی، علی رسولی،  انشور،فرهاد دعلی خدری،   محسن خوشبين،خسروشاهی،

  ،مقدمحسين مودی، مح زاده،علی مبارکی، سياوش  اروند صفايی، وحيد صمدی، سيامک نويدحميد قربانی، فراهانی، 

.عليرضا ياوريان ،بهرام مهين، هنريک  


