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 گزارش از اعتصاب غذا در روز ششم

ر کارگی شده در روز جهانري از کارگران دستگتيدر حما  
١٣٨٨خرداد  ٧ شنبهپنج                                                          عباس فرد 

             
چنان در سالمت   هم) مهاول ماه(ايران  در  گرانه از کارگران دستگيرشده مانده در اعتصاب غذای حمايت سه نفر باقی

اعتصاب   بهیتر د تا نتايج قابل قبولچنان قصد دارن  هم با وجود ضعف ناشی از اعتصاب غذابرند و سر می کامل به

در اثر بيماری شديد و ) نفر چهارم(که يکی از افراد حاضر در اين آکسيون  توضيح است  الزم به.خود ادامه دهند

تجويز دکتر  وضعيت عادی بازگشته و فعًال بنا به بختانه حال او به بيمارستان منتقل شده بود که خوش اعتصاب غذا به

  :ترتيب بوده است  بدينکسيونونی اين آآوردهای تاکن دست .کند منزل استراحت میاش در  معالج

ی ، اکثر اعضاازجمله اکثر اعضای ميز کتاب آمستردام(های مقيم هلند  ايرانی نفر از٥٠حدود بستگی  همابراز ) الف

، تعدادی از ) فعاليت دارنديکالهای راد در تشکل ديگری که  و افرادايران ـ هلند،جنبش کارگر درکانون حمايت از«

  خواه هلندی؛  نفر از مردم عادی و ترقی٤٠فعالين کارگری در داخل کشور و حدود 

های  نهاد« و»هلند درفرهنگی ـ  کانون اجتماعی «،»هيئت مشورتی اتحاد چپ کارگری«بستگی پيام هم) ب

يران ـ هامبورگ، کانون همبستگی با کارگران کميته همبستگی با کارگران ا[جنبش کارگری در آلمان ازگر حمايت

  ؛»]لن  برـ و گروه همبستگی با جنبش کارگری ،ايران ـ کلن

 از طريق يکی از با نفوذترين کادرهای آن که در واقع مسؤل (SP) در هلند تماس با حزب سوسياليست پارلمانی)  پ

طور  که فردا به باشد و قول داده  ميGuido van Leemputنام وی .  است حزبسياست خارجی اين امور مربوط به

ايران و نوع  دستگيری کارگران اول ماه مه درامورخارجه هلند درباره مسئلۀوزير پارلمانی ازجلسۀرسمی و در

ی دستگيری  دربارهاعتصاب غذاکنندگان  نسخه از اطالعيه ٤٠٠پخش حدود ) ت  سؤال کند؛واکنش دولت هلند 

  . دموکراتيکئلامس عالقه به  در بين مردم ذیها  آن  علت اعتصاب غذایکارگران ايرانی و

در مورد نام داريوش راد، کمپينی  ، به»ايران ـ هلندجنبش کارگری درکانون حمايت از«رفقای ش يکی ازضمنًا با تال

حه از نشريه اپ يک صفچاين کمپين با  . سازمان داده شده استآزادی منصور اسانلو و با کمک امنستی اينترناشنال 

گرچه رفيق . گرديددهد و خواهان آزادی اوست، آغاز  ی امنستِی آمستردام که وضعيت اسانلو را توضيح می ماهانه

که  بًا مداوم او در کنار افرادیی تقري گرانه اعتصاب غذا شرکت نکرده است؛ اما حضور حمايتداريوش راد در

  .قابل تحسين استها  دربين هلندی ش برای خبررسانی و گسترش ارتباطا چنين تالش اند و هم عتصاب غذا کردها

طور   نيز به)المللی پناهندگی ی امور بين از فعالين شناخته شده(  پوریاحمدرفيق که  توضيح است سرانجام الزم به

 ابطه با تماس با ای را در ر کند؛ و فعاليت گسترده پشتيبانی میها  های آن مؤثری از اعتصاب غذا کنندگان و خواست

  های مستقل کارگری برقرارباد تشکل     .های هلندی آغاز کرده است ژورناليست

                                              هانیج کارگری و ی هبستگی گسترد سوی هم پيش به           


