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 گزارش از اعتصاب غذا در روز هفتم

ر کارگیروز جهان شده درري از کارگران دستگتيدر حما  
 ١٣٨٨خرداد  ٨جمعه                                                                              ... وفردعباس  -فتاحی اصغر 

 
 

چنان   همبرند، سر می  به) مهاول ماه(ايران  در  گرانه از کارگران دستگيرشده در اعتصاب غذای حمايتی که سه نفر

 . ادامه خواهند داداعتصاب خود بهچنان   هم با وجود ضعف ناشی از اعتصاب غذا و؛اند در سالمت

  پيشرو وجمعی از کارگران« نام که در گزارش ديشب توضيح است آوردهای جديد، الزم به قبل از گزارش دست

  .شود  می اصالح،فراموش شده بود که با پوزش» تبعيدی ـ سوئيس

 :آورد امروز از اين قرار بوده است دست
  

  .آيد ير میز در ی آن رجمه ت کهطور مکتوب  بهدريافت پاسخ پارلمان هلند) الف

 اين ی  ترجمه.ی هلند که از طرف حزب سوسياليست پارلمانی طرح گرديد  سؤال از وزير امور خارجه٥) ب

  .آيد در زير میسؤاالت که از طريق ميل دريافت شده است، 

  .تماس گرفت» ايران نيوز ريپورت« که از طرف سايت  با رفيق جمشيد اتيابیی صوتی مصاحبه) پ

  .مصاحبه با راديو زمانه )ت

کنند تا  ها خبر توليد می گونه شرکت که اين توضيح است الزم به. ی خبر های توليدکننده مصاحبه با يکی از شرکت) ث

  .که خريداری پيدا کند اين است  مشروط بهتصويریـ  ی صوتی بنابراين، پخش اين مصاحبه. بفروشند

  .لند که تيراژ محدودی داردهای شمال ه مصاحبه با يکی از روزنامه) ج

  .های معتبرتر هلند نيز مصاحبه داشته باشيم  که در چند روز آينده با رسانهضمنًا ما اميدواريم

*****  

  ی پارلمان هلند نامه
  دن هاخ: مکان

  . در ايرانشدگان روز اول ماه مهاعتصاب غذا برای پيگيری و يا آزادی دستگير: موضوع نامه

 Z 09707/2009 D 25420 2009 :شماره نامه

   دريافت گرديد٢٠٠٩  مه٢٣ در نامه شما

  آقا يا خانم محترم 

  فرستادن اين نامه تاکيد بر دريافت نامه شما است،

 ی در اولين جلسهنامه شما رسيدگی خواهد کرد و اين کمسيون به. خارجه فرستاده شدموراکمسيون  نامه ارسالی شما به

وقت تصميمات گرفته اصرع اين کمسين در منشی . گذارد بحث می ران در ايران را بهخود موضوع دستگيری کارگ



رسانی   اطالعی  شما فقط جنبهۀنامالبته اگر. خواهد گذاشت شمااختيارنامه را دررد موضوع مطرح شده درموشده در

  .ه است شما دريافت شدی ه نامهدهيم ک شما اطالع می طريق اين نامه ما به، از باشدپارلمان هلند را داشته به

 یا های فرستاده شده های دريافتی شما و تمام نامه تمام نامه. باشد شرح زير می بهموضوع بعدی که مد نظر ما است 

کنيم تا تمام اشخاصی که عضو پارلمان  ما در سيستم پارلمانی وارد میها مطرح شده است را  ع از شما در آنکه دفا

هرروی ما فکر  به.  بتوانند در پيگيری اين کار از آن استقاده کنندها  و منشيان و کارکنان آن)وزرا( هلند هستند

که شما از پارلمان هلند تقاضای پيگيری دستگير شدگان  دليل اين کنيم که شما شکايتی از اين امر داشته باشيد به نمی

  . وقت مطلع کنيداصرع د ما را  در اين موضوع داري با تمامی اين احوال اگر شکايتی به. را کرده ايد

اين معنی است که شما از  ؛ ولی اين بهدهيدطالع اما  به کار اعتراض داريد ردطرح ما در پيشب اگر نسبت به حالهر به

  .ی اين موضوع را قبول نخواهد کردسيستم پيگيری پارلمانی حذف خواهيد شد و پارلمان هلند مسئوليت پيگر

   بخش مرکزی ـندپارلمان هل -با درود

*****  

   از وزير امورخارجهسؤاالت حزب سوسياليست پارلمانی

از وزير امورخارجه ....نام بومل ت هلند بهکه از طرف يکی از اعضای مرکزيت حزب سوسياليس هايی سؤال

  .های ايران مطرح شده است  دستگيرشدگان و فعالين سنديکاها و اتحاديهی  آيندهی درباره

  را ) دو مرکزيت سنديکای شرکت واحگزاربنيان( انلو ايران را در مورد آقای اسهای مسئولين دولت بت هنوز صح-١

  وشنود کننده نبود؟ خخاطر داريد که اصًال به     

  گونه تماسی با وکيلش را ندارد؟ انلو در زندان کرج است و اجازه هيچای اس آيا اين واقعيت دارد که آق-٢

  انلو مورد درمان قرار بگيرد و آزادل هستيد که تقاضا کرده که آقای استرنشنايامنستی ان آکسيون جريان آيا در -٣

  ؟؟ اگر نه، سئوال ما اين است که چراشود   

   آيا اينايرانی را دستگيرکرده اند؟ کارگر١٧٠اول ماه می روزخواهيد که بدانيد که در يا آيا میدانيد و  آيا می-٤

  اند؟ ارگران مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفته که اکثر اين ک واقعيت دارد   

   چگونه؟ اگر،استاين طوربياوريد؟ اگرادی اين افراد فشارمسئولين دولت ايران، برای آز هستيد که که بهرحاظ آيا-٥

  چه دليل؟  نه، به   

  :منابع
  .های دو و سه الؤس جواب  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ قانون، در مباحث سال ٢٥٧٥ بند-١

  .١٧ صفحه ٢٠٠٩در آکسيون جون  امنستی -٢

اصغر  عباس فرد، ۀنام  برگرفته از، عمل کرده استاساس آن حزب سوسياليست هلند براطالعاتی که مرکزيت -٣

 در هلند ، ايرانی شدهبستگی برای کارگران دستگير در هم است که ٢٠٠٩ می ٢٣تاريخ  جفی بهفتاحی و شهرام ب

  .اند اعتصاب غذا دست زده به

  های مستقل کارگری قرارباد تشکلبر
                        هانیج کارگری و ی هبستگی گستردسوی هم هپيش ب


