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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  اتاق پالتالکی محمود صالحیادامه گزارشات 
  

 هفتماه هشتاد وفروردين م هدزسي                                                   ی محمود صالحیاتاق پالتالک 
 

  
.  شب، ششمين شب اتاق پالتالکی محمود صالحی برگزار شد٨ مارس ساعت ٢٩روز شنبه  -٦ گزارش  

پرونده محمود صالحی برای . آخرين اخبار در مورد وضعيت محمود صالحی به اطالع حاضرين در اتاق رسيد

محمود .  دفاعيات خود را با قاضی پرونده طرح کرده استمحمود آخرين. رسيدگی به دادگستری ارجاع شده است

وضعيت جسمی او بعلت اعتصاب غذا نامناسب بوده، اما از روحيه مصمم و . دوبار ه به زندان منتقل شده است

محمود با توجه به خواست فعالين و عالقمندان قبول کرده است که به اعتصاب غذای خود . استوار برخوردار است

  . ن دهدکامال پايا

فعالين نهادها، گزارشات و برنامه های آکسيونهای اعتراضی خود را به اطالع اتاق رسانده و نهادها کماکان به 

اعتراضات و نيز جلب پشتيبانی برای آزادی محمود صالحی و نيز افشای جمهوری اسالمی تا آزادی محمود صالحی 

  . بيوقفه ادامه خواهند داد

ی کمک مالی برای معالجه و مداوای محمود صالحی شد و پيشنهاداتی برای بهترپشيبرد تاکيد دوباره بر جمع آور

  . کمپين جمع آوری کمک مالی طرح و نيز حول آنها شور و مشورت صورت گرفت

  . ر با محمود صالحی طرح گرديدپيشنهاد معرفی و آشنايی بيشت

پربرتارتر  هرها وکشورهای ديگرنيزبرای هرچهدهای همبستگی با جنبش کارگری درشنهادرمورد ايجاد هرچه بيشتر

    ٢٩/٣/٢٠٠٨ .و قوی تر کردن همبستگی با جنبش کارگری ايران و ياری رساندن به مبارزاتش تاکيد گرديد

شب، هفتمين شب  ٨ از زمان مقرر يعنی  ساعت  با کمی تأخبر بعلت نقص فنی مارس ٣٠ روزيکشنبه  -٧ گزارش  

.شدحی  برگزاراق پالتالکی محمود صالات    

حمود به اطالع حاضرين در اتاق گزارشات در مورد کمپين های موجود در خارج کشور برای آزادی موآخرين اخبار

محمود ق با توجه به وضعيت پرونده که برطيق اطالعيه کميته دفاع ازشب هفتم اتادر. ازجانب فعالين درگيررسيده شد

نرسيده بود که به د را در مورد آزادی وی اعالم می نمايد از داخل خبری مبنی بر اينکه روز پنج شنبه دادگاه رأی خو

رابطه شرکت کنندگان درباره محمود صالحی و اينکه چرا درزندان هست؟ وکًال در ازاطالع برسد، درعوض چند نفر

فق القول بود جمع مت. ن رساندندبا  ماهيت ارتجاعی رژيم جمهوری اسالمی سرمايه سخنان مفيدی را به سمع شنوندگا

محمود  می شودبه عقب نشينی وا داشته ورهائی عزيزان دربند وبويژه داشت که چنين رژيمی را فقط با مبارزه تأکيدو

. صالحی بعنوان بک فعال و رهبر عملی کارگری را به واقعيت تبديل کرد  

ی و نيز افشای جمهوری اسالمی فعالين نهادها، کماکان به اعتراضات و نيز جلب پشتيبانی برای آزادی محمود صالح

.تا آزادی محمود صالحی بيوقفه ادامه خواهند داد  
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اين شعر حکايت از . شعری از طرف يکی از  فعالين کارگری خوانده شد که مورد پسند شرکت کتتدگان قرار گرفت 

توليد سود هر چه بيشتر برای کارفرمايان و سفره خالی کارگران  می کرد وبه گفته ی يکی از وزارا  که کارگران 

  .نبايد دستمزد اضافه را طلب کنند، اشاره داشت

اد هر چه بيشتر نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در شهرها و کشورهای ديگرنيز برای هرچه در مورد ايج

  .پربرتارتر و قوی تر کردن همبستگی با جنبش کارگری ايران و ياری رساندن به مبارزاتش تاکيد گرديد

  . شده بود، به پايان رسيد، که بوسيله رفيق جان باخته ناصح مردوخ اجرا"دنيای رويای من"اتاق با پخش دکلمه شعر 

٣٠/٣/٢٠٠٨   
 

  . شب، هشتمين شب اتاق پالتالکی محمود صالحی  برگزار شد٨ مارس ساعت ٣١روزدوشنبه  -٨ گزارش 

 سرودهائی پخش شدند، به رفقای حاضر خوش آمدگوئی گفته شد و در اين رابطه که اين اتاق -در اول برنامه ترانه 

 کارگران ايران، در کنار ديگر فعاليت های اين کانون ها و کميته ها برای آزادی از طرف چهارده نهاد همبستگی با

فوری محمود صالحی، برای خبر و گزارشدهی و گفتگو در باره برنامه هائی که در جهت رهائی کليه فعاالن در بند 

  . صری صحبت شدو بويژه آزادی فوری محمود صالحی، از روز دوشنبه هفته قبل کار خود را شروع کرده، مخت

بعد از آن نوبت گزارش دهی در رابطه با فعاليت های نهمادها رسيد که بطور خاص در اين قسمت رفقای کانون 

اين رفقا از امروز، دوشنبه تا روز . همبستگی با کارگران ايران فرانکفورت و حومه در آلمان گزارش کوتاهی دادند

ر رسانی و کسب همبستگی برای آزادی محمود صالحی  خواهند جمعه در مبدان اصلی شهر با نصب چادری به خب

سپس جمع حاضر در اتاق در جريان آخرين اخبار از وضعيت پرونده و جسمانی محمود صالحی با خواندن . پرداخت

  .تازه ترين اطالعيه کميته  دقاع از محمود صالحی، قرار گرفت

صالحی بوسيله يگی از شرکت کنندگان، پيام سال قبل وی  برای آشنائی بيشتر جمع  با نظريات  و پراتيک محمود 

  . بمناسبت اول ماه مه به کارگران ايران و سقز خوانده شد

بعد از آن با مطرح شدن اينکه در چه شرايط اجتماعی محمود صالحی بعنوان يک فعال کارگری در سطح جنيش 

ه می بايد مبارزه علنی و مخفی را پيش يرد؟ کارگری ايران و جهان شناخته شد؟ و اينکه در شرايط حاضر چکون

  .رفقائی در اين مورد صحبت کردند

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

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

  ٣١/٣/٢٠٠٨ .بگذارند، با پخش سرود کارگر و سرمايه دار به پايان رسيد

  
  آدرس اتاق پالتالک 

IRAN Azadi fori Mahmod Salehi   

  اتاق پالتالکی محمود صالحی 

 


