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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  در استکهلم٢٠٠٧ ژوئيه ١٨گزارش تحصن روز 

 
هشتاد و ششماه تيرنهم بيست                                                               ماستکهل -حزب کمونيست ايران  ...  

  
 آزادی محمود صالحی، اين چهره سرشناس و مبارز جنبش کارگری ايران، با فراخوان کميته خارج در ادامه کمپين

 ژوئيه ١٨، که روز »محمود صالحیکميته دفاع از«کشورحزب کمونيست ايران در حمايت و پشتيبانی ازفراخوان 

.هلم برگزار گرديدرا روز حمايت از محمود صالحی، با اعتصاب غذا و تحصن اعالم کرده بود، تحصن استک  

شايان ذکراست که درداخل کشور، تشکل های مستقل کارگری، فعالين کارگری درشهرهای مختلف ايران، به ويژه 

درکردستان وتهران، به اين فراخوان پيوستند و درخارج کشورنيز بسياری ازاحزاب وسازمانهای چپ و کمونيست 

ان دهی فعاليت هايی  دراين روز، با افشای سياست های ضد ، نهادهای دمکراتيک، کميته های کارگری، با سازم

.کارگری حکومت اسالمی، خواهان انتقال سريع محمود صالحی به بيمارستان شدند  

ژوئيه را هم زمان با تحصن داخل کشورسازمان دهی ١٨تشکيالت حزب کمونيست ايران دراستکهلم، تحصن روز 

.آزادی خواه، اعضا و دوستداران حزب و کومه له شرکت داشتندو برگزارکرد که درآن، فعالين سياسی چپ و   

 
 ژوئيه آغاز شد و ساعت ها ادامه داشت، محل تحصن ازجمله با ١٨تحصن استکهلم که ازساعت های اوليه صبح 

، »محمود صالحی آزاد بايد گردد«: باندرول ها و پالکاردهايی که بر روی آن ها شعارهای زير نوشته شده بود

همه زندانيان سياسی آزاد «، »فعالين جنبش زنان و دانشجويان آزاد بايد گردند«، » اسانلو آزاد بايد گرددمنصور«

سرنگون باد حکومت اسالمی «، »تشکل مستقل، اعتصاب و آزادی بيان، حق طبيعی کارگران است«، »بايد گردند

وسترهای محمود صالحی که  او باندرول ، همچنين پ...و» زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری « ، »ايران

.اول ماه مه را در دست دارد در گوشه و کنار اين تحصن برافراشته شده بود  

سرودهای انقالبی ازخوانندگان معروف آزادی خواه وانسان دوست به زبانهای انگليسی، سوئدی، کردی و فارسی 

.ين تحصن وشعارهای باندرول ها جلب ميکردازبلندگوی تحصن پخش ميشد، بيش ازپيش توجه رهگذران را به ا  

 
سپس بهرام رحمانی، عضو کميته . نخست رفيق فريده رضايی، مجری برنامه، برنامه های تحصن را اعالم کرد

.مرکزی و کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، از سوی کميته خارج سخنرانی کرد  

سياسی، اجتماعی  و فرهنگی که حکومت اسالمی برجامعه رفيق بهرام، با اشاره به اوضاع  دردناک  اقتصادی، 

حکومتی که فعالين کارگری را درروزروشن می ربايد وزندانی می کند؛ حکومتی : ايران تحميل کرده است، گفت

که همواره فعالين جنبش زنان، جنبش دانشجويی وجنبش انقالبی مردم کردستان و نقاط ديگرايران را تهديد، زندان 

اعدام می کند؛ حکومتی که نيروهای سرکوبگرش اش به تحصن وتجمعات يورش وحشيانه ای می برند ، شکنجه و
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و تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم قرارمی دهند، نه يک حکومت قدرتمند و تثبيت شده، بلکه حکومتی ضعيف 

.بيندو ناتوان و متزلزل است که فقط بقای حاکميت خود را درسرکوب جنبش های اجتماعی می   

رفيق بهرام، درادامه سخنانش افزود که  نيروهای سرکوبگر حکومت، به مراسم  مستقل کارگران شهر سقز يورش 

  نفر از شرکت  کنندگان ٥٠ را به همراه ١٣٨٤بردند و محمود صالحی، يکی از سازمان دهندگان  مستقل اول ماه 

. مود و شش نفر ديگر را به زندان سنندج انتقال دادنددستگيرکردند که ساعاتی بعد همه دستگيرشدگان به غيراز مح

اين هفت نفربا مقاومت بی نظير خود، مبارزه خانواده هايشان و مبارزه ای که برای آزادی آن ها در داخل و خارج 

اکنون وی در زندان با بيماری مهلکی دست و پنجه نرم می کند و ما . راه افتاد، حکومت مجبوربه آزادی آن ها شد

مسئولين زندان سنندج، آشکارا  محمود را دراين  وضعيت مهلک . واهان انتقال  سريع  وی به  بيمارستان هستيمخ

تنها . محمود قبل از اين نيز شش سال از عمر خود را در زندان های حکومت اسالمی  گذرانده است. قرار داده اند

هايش، دفاع ازکودکان کار، زنان کارگرو به طور محمود ومحمودها، دفاع ازحقوق انسانی خود وهم طبقه » جرم«

کلی  مبارزه در راه آرمان های  برحق انسانی  و اجتماعی در جهت پايان دادن  به سرکوب و همه بی حقوقی های 

.اقتصادی  و اجتماعی و استثمار و برپايی دنيايی سرشار از آزادی، برابری، رفاه و دنيايی شايسته انسان است  

 در پايان سخنان خود بار ديگر به آزادی محمود صالحی، آزادی منصور اسانلو، آزادی فعالين زنان و رفيق بهرام،

، اشاره کرد و به ادامه کمپين آزادی محمود صالحی، ...دانشجويان، آزادی تشکل مستقل، اعتصاب و آزادی بيان و

.منصور اسانلو و ساير فعالين کارگری و دانشجويی تاکيد نمود  

 

 ژوئيه، رفيق محمد کمالی، پيام محمود صالحی که از زندان سنندج به بيرون ١٨ديگر برنامه های تحصن دربخش 

فرستاده وکميته دفاع از او، آن را منتشر کرده بود وهمچنين پيام های ديگری که در حمايت ازفراخوان کميته دفاع 

.ضميمه همين گزارش استپيام محمود صالحی، . از محمود صالحی داده شده بود را قرائت کرد همچنين پيام  

عالوه برآن،اطالعيه . کارگران بخش خدمات استکهلم به اطالع شرکت کنندگان درتحصن رسيد٣٤همبستگی کلوب

. ژوئيه کميته دفاع از محمود صالحی نيز ضميمه همين گزارش می خوانيد١٨برگزاری تحصن   

 

 رفيق فرخنده. سخنرانان اين تحصن بود يکی ديگرازفعال جنبش کارگریرخنده آشنا، زندانی سياسی سابق ورفيق ف

 تاکيد کردگری و ضدانسانی حکومت اسالمی، برهمبستگی و اتحاد طبقه کارگر، ضمن افشای سياست های ضدکار

تشکل های کارگران جهان خواست که بيش از اين برای آزادی محمود صالحی، اسانلو، و ديگر دستگيرشدگان و از

.نگذارند حکومت اسالمی، به اين سرکوب ها و وحشی گری های خود ادامه دهد کنند وش های اجتماعی تالشجنب  

عميقا طبقاتی را از زنده ناصر مردوخ، يکی از اعضای جان باخته حزب  زيبا وپايان رفيق محمد کمالی، شعریدر

.شدکمونيست ايران و کومه له را دکلمه کرد که با استقبال حاضرين روبرو   

داشتند و برنامه ها را با هدف پخش به سوی ايران ضبط گروه تلويزيونی کومه له نيز دراين تحصن فعاالنه حضور

.کردند و در پايان نيز با تعدادی از شرکت کنندگان در اين تحصن، مصاحبه هايی را به عمل آوردند  
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کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و شايان ذکر است که کمپين آزادی محمود صالحی و همه زندانيان جنبش 

همه زندانيان سياسی به اشکال مختلف جريان دارد و تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران نيز همواره در 

.راستای وظايف فعاليت کارگری کمونيستی خود، هم چنان به اين کمپين ادامه می دهد  

 

  استکهلم-تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران 

٢٠٠٧ ژوئيه ١٩  

 
  تير ماه٢٧پيام محمود صالحی به شرکت کنندگان اعتصاب غذای 

 
!کارگران، زحمتکشان، مردم شريف و آزاده  

اتحاد و  عدم  قدرت پليس و  با بورژوازی.  است ریام بی حقوقی، استثمار، تبعيض و نابرابظنظام سرمايه داری، ن

را در دم خفه و فعالين   انسان شريف حمله می برد و هر اعتراضیتشکل ما، هر روز به بهانه ای به سفره ميليون ها

 طبقاتی  و دلسوزان طبقه کارگر را به بند می کشد که اين امر نه از قدرت واقعی او بلکه از ترس اتحاد و همبستگی

رنج ازايط معترض وخواهان زندگی به دورروزه به اين شرخواه است که هرميليون ها انسان برابری طلب و آزدی 

. و فقر، به دور از زندان و شکنجه، استثمار، تبعيض، خواستار دنيائی که شايسته يک زندگی انسانی باشد،هستند

کودکانمان را نويد دهد و سايه فقر، استثمار و  امنيت که شادی  دنيائی فارغ از بندگی و دنيائی پر از رفاه، آسايش و

.نابرابری را از ميان بردارد  

 ما دفاع از حقانيت، کرامت و حرمت انسانی بوده و هست و اين حق شايسته را ارج می نهيم چرا که کارگران؛ جرم

را بنا نهيم که  يب نباشيم و دنيايی صبايد بی ن د معتقديم ما شايسته ی انيم  که از سودی که حاصل دسترنج ماست خو

.شايسته ی يک زندگی انسانی باشد  

 دوستان، هم زنجيران،
ارج  می شما عزيزان که به حمايت از فراخوان اعتصاب غذا پيوسته و اين روز و اين حرکت نمادين رامن از تما

مطمئن هستم که دلسوزان طبقه کارگر در ايران با توجه به شرايط موجود و با . نهادی، بی شائبه سپاسگزارم

داشته و اميدوارم  تقدير و تشکر راارزيابی موقعيت فعلی و توان مندی خود، به چنين حرکتی اقدام کرده که جای 

آنگاه با  مستقل بنا نهيم و تر و توانمند تر را با ايجاد تشکلهای کارگری که با اتحاد و آگاهی طبقاتی صفوفی محکم

.هايمان قدم برداريم های محکم تر جهت دست يابی به خواست توان بيشتر و گام  

 
 محمود صالحی

٢۶/٠۴/٨۶زندان مرکزی سنندج   

 
 



 

 4

 
  تير ماه٢٧به مناسبت، پايان اعتصاب غذای » کميته دفاع از محمود صالحی«ام پي

 
!کارگران، مردم آگاه  

 
 طبقه کارگر را هر چه  با تمامی توان خود به هر طريق ممکن می خواهد که بورژوازی، اين سيستم تا دندان مسلح 

طبقه کارگر . باعث عدم اتحاد و همبستگی ما شودبيش تر به انقياد کشد و زنجيرهای بندگی و استثمار را محکم تر و 

.ال جرم جهت پاره کردن اين زنجير، راهی جز اتحاد و همبستگی جهانی پيش روی نداشته و ندارد  

  و شناخت از موقعيت و شرايط موجود در دستور کار کليه فعالين کارگری قرار اين امر با گام هايی موثر و سنجيده

 پای می   طبقاتی  وظيفه به اين »  محمود صالحی کميته دفاع از «اين طبقه که در  بخشی ازما به مثابه. داشته است

حمايت و آزادی محمود اعته را درس٢٤نتيجه رسيده و فراخوان اعتصاب اولين گام عملی اين کميته به اين فشاريم در

.صالحی اعالم کرديم که خوشبختانه، با استقبال داخلی و جهانی روبرو شد  

 و با ، از کليه کارگران و تشکل های کارگری که ما را در اين امر ياری»کميته دفاع از محمود صالحی« اعضای ما

ترو ايجاد صفی با توانمندی بيش يجاد تشکل های کارگری واميد داريم که با اما هم صدا شدند، کمال تشکررا داشته و

تبعيض و   دنيائی عاری از به  شود و داده ان پاي بی حقوقی و  ليون ها انسان کارگر، به استثمارمي حضور واحد، با 

.نابرابری و زندان که شايسته هر انسانی است دست يابيم  

 

 کميته دفاع از محمود صالحی
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 

*** 
کهلم است٢٠٠٧ ژوئيه ١٨تصاويری از تحصن   
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