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٣گزارش مالی شماره  -اعتماد هاسال همگرايی ها و  

 
ششفروردين ماه هشتاد وم نه                                                                جواهری لنگرودیامير: گزارشگر

 
 

،حومهگرا ن شرکت واحد تهران و سهم ما در شادی نوروزی بر سفره کار  
  !گرديدکرون ١٠٠ /٠٠٠چند ناچيز ولی تا حالهر                                 

  
مالی به کارگران سنديکای مستقل شرکت  کمپين ياری رسانی 

با   "اقدام انسانی مشترک"  : با عنوان  حومه  و نتهرا واحد 

 اينگونه را  مانده خود   نوروز روز به ١۵ معکوس  شمارش

   کارگران از محيط و اخراج درايران بيکاری«  :ف کرديتعر

 از همچنان خالی کارگران  سفره . می گرددفزونترکارهرروز

  . باشند نو می  غذا ، ميوه و شيرينی و فرزندان آنان فاقد لباس

  و بوده  خود و پدر دستان مادر براه  چشم ، ان کارگرانکودک

 سازماندهنده گان اين اقدام  ما... و الزم محروم مينمايند دريافت دستمزد هایيان نظام نيز، همچنان آنان را ازکارفرما

 يکديگر اين  به کمک ، درانتظار ياری های بيدريغ شما می باشيم تا ايران به کارگران ما لی ری رسانی  يا مشترک

    گوتنبرگ-کانون دفاع از آزادی بيان                       گوتنبرگ-راديو سپهر       . به سامان ببريموظيفه انسانی را 

    گوتنبرگ-کانون پژوهش فرهنگ ايران           )سوئد( گوتنبرگ -فرهنگسرای انديشه          گوتنبرگ-همراهراديو

. يافت داشته استدرآن نيزازگوتنبرگ و فراترجامعه ايرانيان شهررا از خويشخوردرپاسخ به امروز ما تااقدام 

ايران در خويشهمبازی  دوستان  به  هايشان قللکون در از را  دارايی خويش  ما به  اعتماد  با  اين ميان کودکاندر

 و کارگران مبارزات  از پشتيبانی   به  باورمند و رقيخواهت و  بس آزاده هایانسان. جا دادند صندوق های مادرون در

 و و انجمن ها شدندو پشتيبان آن  جمعی  ی ياری رسان اين اقدام ، به هرطريقبا صفوف آنان همراهی  شان وزحمتک

:جملهاز رسانه های خبری شهرتعدادی ازهای فرهنگی و لتشک  

 -و باکا پالن گوتنبرگ منطقه ما يورنا و فرولوندا -راننده گان ايرانی اتوبوس شهریجمعی از -آموزشی ايرانمرکز

 -کانون بازنشتگان ايران -اتحاديه سراسری ايرانيان غرب سوئد -راديو هماوند -راديو مهر -راديو صبح شنبه با شما

کانون فرهنگ  -وسيمای نور صدا انجمن بهنما و-و راديو آزاد گروه تاتر آزاد - پارتيله ،انجمن دوستی ايران وسوئد

 -  گوتنبرگ-در ايران  از حقوق بشر و دمکراسی  جامعه دفاع  - ون موسيقی آهنگکان -تيم واليبال پارتيله -معرفت

 ،راديو البرز -انجمن فردوسی  -) گوتنبرگ (آسيل کميته گروه ايران -گوتنبرگ شهر٣٢٠رانان ايرانی شماره  تاکسی

 همبستگی  فعالين-يران زمين راديو ا-سازمان جشنهای اسکانديناوی  -گوتنبرگ ،انجمن موزيک درمانی - گوتنبرگ

... و ديگران  اورينتال موزيک - ويدئو کلوب رضا -) نروژ( اسلو   

. سهم بسزايی داشتندو جلب اعتماد عمومی و همگرايی ها با اين کاروان مالی همراه ودر انتقال اهميت اين اقدام   



 ،سوئدکرون  هزار١٠٠ بيش از مبلغبيگمان جمع شدن 

نماد پيوند همدلی ها ، همگرايی ها و  ،شرايط موجوددر

 ١٣٨۶که ميرود در سال  وحدت انسانی جوشانی ايست 

گوتنبرگ و دربين جامعه ايرانيان شهر  جايگاه ويژه ای

ما ضمن   .نمايد ايرانيان ايجاد  بين ديگر طوردر همين

اديو های رطريق از خويش شبه  هروروزه هرگزارش 

 اين ، ضريب ستيمتوان  پژواک  راديو سراسری و شهر

عليرغم اينکه زمان کمپين مالی .ها وسعت بخشيم اعتماد

مالی  را با   و فرا سازمانی ، کار جمع آوری  به پايان رسيده و لی موج وسيع  زايش اعتماد بر اين اقدام فرا گروهی

مشورت يکديگر  اقدام با کاران اينردست اند. اسقبال روبرو ساخته است و ياری های مالی  همچنان  دنبال می گردد

 ٧٠/ ٠٧۶ مبلغنيز٢٠٠٧مارس٢٣درتاريخ  وکرون٠٠٠/٣٠مبلغ مارس١٢دو نوبت درتاريخ ردراجمع شده پولهای 

حومه  تهران و اتوبوسرانی  مستقل شرکت واحدس سنديکای نائب رئيمددی آقای ابراهيم طريق را به ايران از کرون

 به  در نوبت دوم و ٣  /٠٠٠/٩١۵لغمبايران دريافت شد در نوبت اول ردنچه آ. مبه کارگران اين شرکت حواله کردي

 هزار١۶۵/١٣ /٠٠٠مبلغ تا به امروز   خويش ما به سهم اين ترتيب  به . هزار تومان بوده است  ٩/ ٠٠٠/٢۵٠مبلغ

  .  ارسال داشتيم تهران و حومه به شرکت واحدتومان

 ٢۶ مارس و ١۵يخ های ر تاردهمراه وسپهرراديو  دو ازطريق   ديمموفق ش به امروز  تا  که ح است يالزم به توض

 *به آدرس زير گفتگوها درتارنمای راديو سپهر اينکه . داشته باشيم   مددی  هيم ابرا  با آقای  تلفنی مارس گفتگوی

. موجود است  

 جوانان -شما کودکان، ازيکايک انیاعتماد به فعاالن اين اقدام انساين همه باوروامتنان خودمان را ازبارديگرسپاس و

حال در  .خم می نماييم وحضورشما کمربرابرعظمت کار و برابری طلب اعالم ميداريم و درشريف زنان و مردان -

به باور .  موجودی دارد که در ادامه کار گزارش می گردد دالر٢٠ به اضافه کرون  ٧١٨٢  مبلغدوق ما نحاضر ص

شدن با کمپين نوروزی راه ياری رسانی و همراه گوتنبرگ وحومه درارهزاران هزارنفری شهرظرفيت ُپرشمهنوزما

به کارگران  کمک رسانی مالی امر ، بتوانيم"فوند مالی " راستای گشايش اميدواريم که در آينده و در . ما خالی است

اين مسير  را با نيروی وسيع ترانسانی در، سهم ناچيز خودجای جای ايرانرا درخط فقر و زحمتکشان زير اعتصابی

. و تقويت همگرايی ها فراهم می آيدطريق سفت کردن پا يه اعتمادها انجام اين کارتنها از. با خود همگام نماييم  

با مبارزات  پيوند  در و به يکديگ هااعتماد بيشتر چه هرويت تق به اميد   و  پيشروی سال  نيک در آرزوی های با 

،  کارگران و زحمتکشان- معلمان- دانشجويان-زنان( درون کشوروبرابری طلبانه جنبشهای اجتماعی  اهانهآزاديخو

راستای پيشبرد امر   به آنان در ری رسانی  مالی مداومو يا)  خانواده های زندانيان سياسی - بيکاراننيروی ميليونی

!م و فساد از دامن جامعه ما ايراناد و عمله ظلمبارزاتی سترگ آنان در راه رهايی و زدوده شدن استبد  
و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نائب رئيس سنديکای مستقلابراهيم مددی آقای با سپهرراديورحيمی مسئول خسروگفتگوی لينک   *  

ومهح  
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