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   ١ شماره گزارش مالی

د واحت شرک-اقدام انسانی مشترک، ياری مالی به کارگران ايران  
اسفند ماه هشتاد و پنجهشتم ست يب                                                 جواهری لنگرودیامير: گزارشگر     

  
 

، بهمراه کارفرماکارو و وزير ورد می کنندتومان برآهزار ۵٠٠ بيش ازکارگران هزينه زندگی خود را ماهيانهوقتی 

.تقليل می دهند در ماه  هزار تومان١٨٣آنرا به ارگران به اصطالح نماينده گان ک  

دريافت يا ، طرح مطالبات معوقه وپايی اجتماعاتبر، ايجاد آنحق تشکل ودفاع ازجانبداری وبه بهانه وقتی کارگررا

جايی ترديدی  . ر می سازندوزندان و بيکا، اخراج ، دستگير ندنمی زاعتصاب  حقوق های عقب مانده خود دست به

.برای مدافعان اين نيروی عظيم بيکار شده باقی نمی ماند که بايد به ياری همنوعان خويش بر خيزد  

اقدام را بايد نخستين ، ١٣٨۶، شمارش معکوس تا نوروز " اقدام انسانی مشترک" : با عنوان ايده ياری رسانی مالی 

 بيان ، کانون پژوهش فرهنگ راه و کانون دفاع از آزادی هم،سپهر مسئولين  راديوهای : ار مرد که به ابتکجمعی ش

 انجمن -حمايت اشخاصو با پشتيبانیفاصله  بالزده شد واستارتش جرقه )سوئد( گوتنبرگ- فرهنگسرای انديشه،ايران

معی و مورد يد و امروز بدل به کاری جد، راديو های گوناگون روبرو گر اجتماعی شهر -ها و کانون های فرهنگی 

. مدافعه همگان گشته است  

 ،جمعی خويشهمگامی فرهنگی درکزامردفاتر، چند راديو ، بلکه چندين وراديودويا  نه يک راديو وطی يک هفتهدر

از طريق راديو ل صبح تا نيمه های شب ،  از اودر طول روز. ، خود را سهيم می دانند  اقدام در به ثمر رساندن اين

را بدرون خانه های ايرانيان شهر گوتنبرگ و از طريق " اقدام انسانی مشترک " جنبه های گوناگون اين های خود، 

. تماعات سوئدی ها نيز برده اندفعالين چندی بدرون اج  

 نفر از کارگران و ۵۴در رابطه با بيکاری بيش از و حومه شهر گوتنبرگ امروز بيش از هر وقتی حافظه ايرانيان 

ت به آنان ، بر فعاالن کارگر ی سنديکای شرکت واحد تهران و حومه و بی توجهی مسئوالن نظام و وزارت کار نسب

همه اين ما می خواهند . ت بخشيدن کمک به کارگران صحبت ميکنند سرعچگونگی ياری بدانان وانگيخته شده و از

اسفند آنرا به پايان ببريم بلکه کمک به کارگران را تبديل ٢٩ ادامه دهيم و به همين حد بسنده نکنيم که تا به اين کارکه

. يردذاهه اين کار بشکلی منظم انجان پمگردانيم که هر به  مستمری رسانی ثابتی   

 تا به امروز با استقبال جمعی روبرو شده و ما توانستيم " گوتنبرگ –اقدام انسانی مشترک " کمپين شمارش معکوس 

 ١٢ ( ششمين روز اين اقداماز طريق قللک های جمع آوری و خط آزاد تلفنی راديو سپهر و مرکز انديشه در 

: (  کرون را از چند مرکز جمع آوری پول ٨١٠/٣٠ مبلغ )١٣٨۵ اسفند ٢١ برابر ٢٠٠٧مارس 

...) موزيک اورينتال  – ويدئو کلوب رضا –پاتوق کتاب انديشه  -ر راديو سپه–کانون بازنشستگان 

  .تومان آنرا به ايران حواله نماييم ٩١۵٠٠٠/٣ معادل  کرون آن٠٠٠/٣٠ مبلغ  شمارش نموده و
 



  جنگ ضد تظاهرات  در بويژه   و باقی مانده   روز٨ما طی  و ادامه دارد  مالی همچنان  ع آوری جم سُترک کار

 و اجراء تاتر شهر و مراسم  شب  جلسات سخنرانیو   گوناگون انجمن های نوروزی  و مراسم های   )مارس١٧(  

. برنامه ها خواهيم بود و قللک های خود را بين ايرانيان  و دوستان سوئدی خود خواهيم گرداند، درچهارشنبه سوری  

حس انساندوستی يکايک اين سطح ازشعف نموده وما به سهم خويش دربرابرشادی و ازياری بيدريغ شما ما را لبريز

.م يشما سر فرود می آور  

            امير جواهری لنگرودی: گزارشگر 

             )٨۵اسفند ٢١(٢٠٠٧ مارس ١٢

٧عيه شمارهاطال  

 اقدام انسانی مشترک

  کمپين ياری رسانی مالی به١٣٨۶درآستانه نوروز

 کارگران ايران
  مانده است١٣٨۶روزبه نوروز ۵شمارش معکوس، 

!ايرانيان آزاديخواه   
. ايران بيکاری و اخراج کارگران ازمحيط کارهرروز فزونترمی گردددر. نمانده است ٨۶ روز به نوروز۵بيش از

چشم ، کودکان کارگران. نومی باشند، ميوه و شيرينی و فرزندان آنان فاقد لباس فره کارگران همچنان خالی ازغذاس

. دريافت دستمزدهای الزم محروم مينماينديان نظام نيز، همچنان آنان را ازخود بوده وکارفرمابراه دستان مادرو پدر  

بيکار کار سنديکای مستقل شرکت واحد تهران وحومه بيش ازيکسال ازگری فعاالن کارتن از ۵٠اين ميان بيش ازدر

. ازکارفرمای شرکت دريافت داشته اندتعدادی ازآنان نيزاحکام اخراج خود را درست درآستانه نوروزشده و  

ی ازروز سه ما جمعی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی و راديوهای شهر گوتنبرگ ، طی اقدامی مشترک و انسان

روزدرسطح شهرگوتنبرگ وحومه دست به جمع ١۵ اسفند يعنی به فاصله ٢٩تا ) ٢٠٠٧ مارس ۶(٨۵اسفند ١۵شنبه 

ما قللک های مالی را . آوری کمک های مالی زده و دراينراه دست های ُپرمهريکايک شماهارا بگرمی ميفشاريم

 در سنتروم -)١۵۶٩٩١(ويدئو کلوپ رضا(ر مرکز فمان د :مراکز ُپررفت وآمد ايرانی ها  ازجملهدرحال حاضر در

 -)٢٠٩۵٧٨(ال لوکال محمد جعفریمنطقه موند در- )١٣٩٨٩٧(پاتوق کتاب اند يشه -) ١۵٠۵٠۵اورينتال موزيک

 سپهر   راديو هيسنگن در )۴٢٣٣۴٠(  سراسری اتحاديه  دفتر دآنگري در- )۴۶٢۶٨۴( مرکزآموزشی دفتر يلبودر

:می توان بهاز جمله  شما می توا نيد به هر طريقی .طالع عموم می رسانيم  قرارداده و به ا )۵۴٠٠٣٨(  

  . ، واريز کرد٨۶کمک به کارگران ايران نوروز :  به نام ۴٢٨٩١۴۴ - ٠شماره پست جيرو 

  به ما برسانيد تا شمارش نماييم و بااعالم مبالغ جمع آوری شده ، آنرا١٣٨۵کمک های مالی خود را تا در پايان سال 

. فعاالن کارگری در ايران برسانيم نيان شهر گوتنبرگ به به نام ياری رسانی جامعه ايرا   

 شما می   بيدريغ به کارگران ايران ، درانتظار ياری های ما سازماندهنده گان اين اقدام مشترک ياری رسانی ما لی 

.ميباشيم تا به کمک يکديگر اين وظيفه انسانی را به سامان ببر  
 



  گوتنبرگ–پهر راديو س
  گوتنبرگ–راديو همراه 

  گوتنبرگ–کانون پژوهش فرهنگ ايران
  گوتنبرگ–کانون دفاع از آزادی بيان 

)سوئد( گوتنبرگ –فرهنگسرای انديشه   
):کمپين ياری رسانی مالی به کارگران ايران(  گوتنبرگ –پشتيبانان اقدام انسانی مشترک   

انفرهنگ طاولی از مرکز آموزشی اير  
  گوتنبرگ منطقه ما يورنا و فرولوندا–جمعی از راننده گان ايرانی اتوبوس شهری 

 راديو صبح شنبه با شما
 راديو مهر
 راديو هماوند

 راديو کيان ايران
 اتحاديه سراسری ايرانيان غرب سوئد

 کانون بازنشتگان ايران
  پارتيله-انجمن دوستی ايران وسوئد
 گروه تاتر آزاد

نورصداوسيمای   
 کانون فرهنگ معرفت
 تيم واليبال  پارتيله
 کانون موسيقی آهنگ

گوتنبرگ –حقوق بشر و دمکراسی در ايران جامعه دفاع از   
گ در سنتروم شهر گوتنبر٣٢٠تاکسی  رانان ايرانی شماره   

 
٨اطالعيه شماره  

 اقدام انسانی مشترک

  کمپين ياری رسانی مالی به١٣٨۶درآستانه نوروز

 کارگران ايران

  مانده است١٣٨۶روزبه نوروز ٢شمارش معکوس، 
!ايرانيان آزاديخواه   

 .رهرروزفزونتر می گرددمحيط کاايران بيکاری و اخراج کارگران ازدر. نمانده است ٨۶به نوروزروز ٢بيش از

، چشم کودکان کارگران. ندان آنان فاقد لباس نو می باشند، ميوه و شيرينی و فرزسفره کارگران همچنان خالی ازغذا

. نمايندهای الزم محروم مييان نظام نيز، همچنان آنان را ازدريافت دستمزدخود بوده وکارفرمابراه دستان مادرو پدر  

کاربيکار حومه بيش ازيکسال ازل شرکت واحد تهران وفعاالن کارگری سنديکای مستقتن از ۵٠يش ازاين ميان بدر

. تعدادی از آنان نيزاحکام اخراج خود را درست درآستانه نوروز ازکارفرمای شرکت دريافت داشته اندشده و  

مشترک و انسانی ازروز سه ، طی اقدامی  اجتماعی و راديوهای شهر گوتنبرگانجمن های فرهنگی وما جمعی از 

  به جمع روزدرسطح شهرگوتنبرگ وحومه دست١۵اسفند يعنی به فاصله ٢٩تا ) ٢٠٠٧ مارس ۶(٨۵اسفند ١۵شنبه 

 



  مالی را در ما قللک های. دراينراه دست های ُپرمهريکايک شماهارا بگرمی ميفشاريمآوری کمک های مالی زده و

سنتروم  در-)١۵۶٩٩١( ويدئو کلوپ رضا (مان فدرمرکز :ازجملهآمد ايرانی ها  رفت و درمراکز ُپر حاضر حال 

 -)٢٠٩۵٧٨(کال محمد جعفریمنطقه موندال لو در-)١٣٩٨٩٧( پاتوق کتاب اند يشه-) ١۵٠۵٠۵ موزيک اورينتال

 )۵۴٠٠٣٨(هيسنگن راديو سپهدر) ۴٢٣٣۴٠(د دفتراتحاديه سراسریآنگري در-)۴۶٢۶٨۴(يلبودفترمرکزآموزشیدر

. قرارداده وبه اطالع عموم می رسانيم  

:توان به ميجمله از طريقیتوا نيد به هرشما مي  

  . ، واريز کرد٨۶کمک به کارگران ايران نوروز :  به نام ۴٢٨٩١۴۴ - ٠شماره پست جيرو 

، آنرا يم و بااعالم مبالغ جمع آوری شدهبه ما برسانيد تا شمارش نماي١٣٨۵پايان سال کمک های مالی خود را تا در

. به نام ياری رسانی جامعه ايرا نيان شهر گوتنبرگ به فعاالن کارگری در ايران برسانيم   

ان ، درانتظار ياری های بيدريغ شما می ما سازماندهنده گان اين اقدام مشترک ياری رسانی ما لی به کارگران اير

. يفه انسانی را به سامان ببريمباشيم تا به کمک يکديگر اين وظ  

  گوتنبرگ–راديو سپهر 
  گوتنبرگ–راديو همراه 

  گوتنبرگ–کانون پژوهش فرهنگ ايران
  گوتنبرگ–کانون دفاع از آزادی بيان 

)سوئد( گوتنبرگ –فرهنگسرای انديشه   
):کمپين ياری رسانی مالی به کارگران ايران(  گوتنبرگ –ان اقدام انسانی مشترک پشتيبان  

 فرهنگ طاولی از مرکز آموزشی ايران
  گوتنبرگ منطقه ما يورنا و فرولوندا–جمعی از راننده گان ايرانی اتوبوس شهری 

 راديو صبح شنبه با شما
  گوتنبرگ–راديو مهر 
  گوتنبرگ- راديو هماوند
  کيان ايرانراديو

 اتحاديه سراسری ايرانيان غرب سوئد
 کانون بازنشتگان ايران
  پارتيله-انجمن دوستی ايران وسوئد

  وراديو آزادگروه تاتر آزاد
 صداوسيمای نور

 کانون فرهنگ معرفت
 تيم واليبال  پارتيله
 کانون موسيقی آهنگ

  گوتنبرگ–جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران 
  در سنتروم شهر گوتنبرگ٣٢٠تاکسی  رانان ايرانی شماره 

  گوتنبرگ–انجمن فردوسی 
  گوتنبرگ-راديو البرز

گرب گوتن–موزيک درمانی انجمن   
 

 
                       


