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کانون همبستگی بای کمپين اعتصاب غذا  

  اين کمپينپيامهای پشتيبانی از و )سوئد( گوتنبرگ - کارگران ايران 

 
  شش وماه هشتادارديبهشت م هد                                                                               ... کانون همبستگی 
 

 

 اطالعيه شماره ١
٢٠٠٧آوريل ٢۵  

سه روزهذای اعتصاب غ )شنبه، يکشنبه ، دو شنبه(   

») سوئد( گوتنبرگ–تگی باکارگران ايران سکانون همب«   

برای آزادی فوری محمود صالحی وکليه فعالين  جنبش کارگری، زنان، معلمان ، 

می زندانيان سياسی ايراندانشجويان وتما  

 
 

!جهانيان و آزاديخواهان ايرانی ، تشکلها، احزاب، سازمانها و رسانه های خبری  
 

متحدان منطقه، نتيجه مستقيم حضور اياالت متحده آمريکا و دربحران موجود موقعيت امروزی ايران شرايط فعلی در

 چينی تهاجم  ، زمينه آفرين جمهوری اسالمی ايران حران  ب  نظام سوی همزمان  از .سرمايه داری جهانی اش است

 فشارهر و  خطرتحريم اقتصادی. موجود استو زمينه سازش آن نيز متحدان جهانی تحده آمريکا و احتمالی اياالت م

. تغييررژيم ازباال را مد نظرداردآمريکا، ايران توسط اياالت متحده ديگربه  

، زنان ،دانشجويان بويژه جنبش کارگری  روز بروز تراضی معلمانجنبشهای اعدرست در چنين شرايطی است که   

دن اين جمهوری اسالمی مدافع سرمايه برای جلوگيری از راديکاليزه ش. وسيع تر وهمکاری متقابلشان بيشتر ميشود   

 



 

ی، فشاربطن تغيير و تحوالت اجتماعی ، روز بروز بر دامنه  تهاجم ، سرکوب ، دستگيرجنبشها و اتحاد عملشان در  

.  و تهديد فعالين اين جنبشها می افزايد  

در شرايطی که اول ماه مه در برابر ما قرار دارد، موج فزاينده دستگيری ها از جمله ؛ ربودن دزدانه چهره شناخته 

احکام تعليق ، تبعيد و صدور  و   اين جنبشهای اعتراضی فعالينگر و دي محمود صالحی جنبش کارکری ايران  شده 

، صدور )گر برهان ديوار- محسن حکيمی - سيد جالل حسينی-محمود صالحی (  کارگری سقز فعاالن  ان برای زند

 و مراکز استان ها در اين مرحله ، عمدتا  به حجاب زنان در تهران  در سنندج و اهواز، حمله گسترده  اعدام احکام 

. ار نظام سرمايه داری ايران استبرای مرعوب ساختن جنبش طبقاتی و اجتماعی ايران، در دستور ک  

ما با آغاز اعتصاب غذای سه روزه ، موجوديت تشکل خود را اعالم ميداريم . همه شما را مخاطب قرار داده و 

برای وصول بی قيد وشرط آزادی محمود صالحی و کليه فعالين جنبشهای زنان ، معلمان و دانشجويان دستگير شده 

 وتمامی زندانيان سياسی به پشتيبانی از اين اقدام عملی فرا می خوانيم .

 

)سوئد(گوتنبرگ–کانون همبستگی با کارگران ايران   

  يکشنبه و دوشنبه- آوريل روزهای شنبه٣٠تا٢٨روزهای : زمان 

)١١-٩-۶-٣-١(ميدان يرن توريت اسپور های : مکان   
:رفت می توان با تلفن های زير ارتباط گ) سخنگويان اين دوره کانون ( با ما   
  ٠٠۴۶٧٣٧۵٨٨٢٠٨:   حسين مقدم  - ٠٠۴۶٧٣۵٠۶۵۶۵٧:  فرخ قهرمانی  

٠٠۴۶٧٣۶٧٧٨٨١۵: امير جواهری    

  ٢اطالعيه شماره

  روزجهانی کارگر)١٣٨۶اردبيهشت١١(٢٠٠٧درآستانه اول ماه مه            

  با همه توان آزادی فوری وبدون قيد وشرط محمود صالحی

  ! از زندان جمهوری اسالمی را خواستار گرديمفعال جنبش کارگری ايران       
  

 
 
 



 

:ماخواستار  
!ما خواهان آزادی بی قيد وشرط محمود صالحی فعال کارگری سقز هستيم  *  

!حوادث اخيردر ايران را خواستاريم )  کارگران – معلمان –زنان ( آزادی تمام دستگير شده گان فعاالن  *  

ايرانچنين برپايی مستقل اول ماه مه درطيلی اول ماه مه وهمتعاز حق تشکل مستقل کارگران، رسميت و *  

!پشتيبانی می کنيم       

!داشتن  تشکل مستقل و بر پايی اعتصابات واجتماعات حق مسلم کارگران ايران است  *  

!از اعتصابات کارگران ايران حمايت مالی نمائيد *  

شرايط کاروزندگی کارگران، ازقبيل پرداخت به غايتدراول ماه مه امسال اعتراض مان عليه تهاجم سرمايه به *   

  نازل دستمزدها وعدم پرداخت حقوق های معوقه ی کارگران ، قراردادهای موقت کار، بيکارسازی واخراج  

!کارگران،گرانی و تورم لجام گسيخته سرمايه به زندگی زحمتکشان رايک صدافرياد ميزنيم      
 

 – اعتصاب غذای سه روزه ما، در حمايت از مبارزات زنان ما به پای اعتصاب غذا ميرويم،از

 دانشجويان و کارگران  و آزادی محمود صالحی و تعطيلی اول ماه مه ، به هر طريق –معلمان 

!ممکنی پشتيبانی کنيد  

)سوئد(گوتنبرگ-کانون همبستگی باکارگران ايران  
  

، تشکلی ») سوئد( گوتنبرگ–همبستگی با کارگران ايران کانون « تشکل ما  : گوتنبرگ-نگاهی کوتاه درمعرفی تشکل ما 
تشکلی فراگروهی . پايدار در دفاع از مبارزات کارگران سراسرايران و محکوميت جنايات ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی است 

خود و فعالين عملی تشکلی  دائمی وجنبشی با اتکاء به نيروی ما " کانون". است ) بر مبنای هر فرد يک رای( و فراسازمانی 
نقطه .... برپايه خرد جمعی به شيوه ای کامال دمکراتيک و مستقيم درمحيط کارو محل زيست فراهم آمده است.... اعضاء آن

جنبش ت ما در مبارزات روزمره، دفاع ازخواستها ومطالبات اقتصادی، سياسی، فرهنگی واجتماعی کارگران وزحمتکشان وعزيم
در آستانه )  سوئد( گوتنبرگ -کانون همبستگی باکارگران ايران...وبرابری طلبانه موجود در ايران است ه های مستقل آزاديخواهان

:  حسين مقدم -  ٠٠۴۶٧٣۵٠۶۵۶۵٧ فرخ قهرمانی: برای ارتباط با ما می توان با! اعالم موجوديت نمود٢٠٠٧ اول ماه مه
  ٠٠۴۶٧٣۶٧٧٨٨١۵: امير جواهری-  ٠٠۴۶٧٣٧۵٨٨٢٠٨

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   پشتيبانی بهپيام

  ) "سوئد (  گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران " 
  !   دوستان و رفقا 

، زنان، معلمان، دانشجويان و کليه در پشتيبانی از کليه فعالين جنبش های کارگراناعتصاب غذای  سه روزه شما 

 پشتيبانی از مردم ايران، در سطح  بيش از پيش زندانيان سياسی ايران، از جمله محمود صالحی، نشان از اعتالی

  .شهر گوتنبرگ  دارد

اعالم شما، بدينوسيله پشتيبانی خويش را ازاهداف مردمی اين کارزارعمل شجاعانۀ ما ضمن قدردانی ازاين 

  .ميداريم

ر  ما مطمئنيم که عاقبت مبارزات سازمان يافتۀ آزاديخواهانه، برابری طلبانه ، سراسری و متحدانۀ مردم ايران د

راه تعيين سرنوشتشان، نه تنها رژيم جمهوری اسالمی ايران  را سرنگون خواهد نمود، بلکه به امپرياليسم و 

 حق تعيين سرنوشتشان، به گرفتنارتجاع نيز نشان خواهند داد که؛ تنها خود مردم ايران هستند که ميتوانند با بدست 

ل اخير عمومَا ً، پايگاه پرش آزاديخواهان اين کشور بوده امری که بويژه در صد سا. آزادی، رفاه و برابری برسند

  .است

  

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران

  !نابود باد امرياليسم امريکا و متحدانش و ارتجاع

 !پيروز باد جنبش های آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم ايران

 "کمپين  نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به جنگ"کميته 

  ١٣٨۶هفتم ارديبهشت ماه  . ٢٠٠٧ آپريل ٢٧

 

 
 
 
 
 



 

)سوئد(  گوتنبرگ - کانون همبستگی با کارگران ايرانبه دوستان  
 

يران بشدت تحت درآستانه اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی کارگری و در شرايطی که فعالين کارگری ا

 وکليه فعالين جنبش  ادی محمود صالحیوهمچنين برای آز  آنان جدی است  خطردستگيری کنترل قرارگرفته و

 روزه  سه  به اعتصاب غذای  ايران، اقدام  زندانيان سياسی   تمامی و  ، دانشجويان زنان، معلمان، کارگری

بعنوان يک کميته ی محلی يک شکل از دخالت موثر "  گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران "  فعالين

 لذا ما امضاء . يگرددعمومی مثبت ارزيابی مضعيت کارگران ايران درافکاردرانعکاس ومحسوب می گردد و 

مراتب همبستگی مان   بدينوسيله  کنندگان بعنوان فعالين کميته های همبستگی با جنبش کارگری ايران در آلمان ،

.ريم اعالم می دا  برای دفاع از مطالبات جنبش کارگری و خواست آزادی فوری محمود صالحی  با شما را  

 

٢٠٠٧ آوريل ٢٨  

  زنده باد همبستگی کارگری زنده باد اول ماه مه
:کانونها  

 کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن
 گروه همبستگی با جنبش کارگری ـ برلن

 کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ
 کانون همبستگی باجنبش کارگري ايران ـ هانوفر

يران ـ فرانکفورت ایکانون همبستگی با کارگر  
:افراد  

) آلمان -آخن  ( سمحمد شم  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

             )سوئد( گوتنبرگ-کانون همبستگی با کارگران ايران پيام پشتيبانی از
 

.دوستان و رفقای گرامی  
 ، جالل حسينی ولغو احکام  محسن حکيمی د صالحی وطرف شما برای آزادی محمواعالم سه روزاعتصاب غذا از

دريافت  زندانيان سياسی راهمه  و ، دانشجويانبرهان ديوارگروآزادی فعالين جنبش کارگری، معلمان، زنان نم

  .کردم

 موج نارضايتی زمان که جمهوری اسالمی در معرض اعتراضات گسترده داخل قرار دارد ورفقا دراين برهه از

، به طوريکه سران رژيم خود به خطرناک زيادی را بر جمهوری اسالمی وارد نموده است مردم  فشار بسيار 

از خارج کشور هم بايد اين اعتراضات به بهترين شکل ممکن مورد حمايت . بودن اعتراضات مردم اذغان کرده اند

.قرار بگيرد و اهرم فشاری برای جمهوری اسالمی از خارج کشور بود  

حمايت و پشتيبانی کامل خود را ن به شما و تمامی کارگراروزجهانی کارگراينجا ضمن تبريک دوستان در

 و و همراه شما ميدانم، و ضمن تقديرازحرکت اعتراضی  شما خود را درکنارحرکت شما اعالم ميکنم از

به گرمی  و دستتان را از راه دورهستم ، آزادی فوری محمود صالحی و تمامی زندانيان سياسی در ايرانخواستار

.ميفشارم   

برای اعتراض خود نسبت به وخود ميگذاشتيد  رادردستور کارذا اقدام ديگریای کاش به جای اعتصاب غ اما

روش ديگری استفاده ، معلمان، زنان، دانشجويان وهمه زندانيان سياسی ازراه وزندانی کردن فعالين کارگری

.ميکرديد  

 به اميد پيروزی  وآزادی تمامی زندانيان سياسی

حیبرهان ديوارگر مسول کمپين آزادی محمود صال  

٢٨/٤/٢٠٠٧  

)سوئد( گوتنبرگ -کميته همبستگی با کارگران ايران : به فعاالن   
 

!ياران نازنين  
اعالم سه روز شما، برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام  محسن دريافت خبر اعتصاب غذای سه روزه شما 

همه   و  زنان ، دانشجويانجنبش کارگری ، معلمان ، و برهان ديوارگر و آزادی فعالين  حکيمی ، جالل حسينی 

با شما هستيم و در اين کمپين سه روزه ما را با . ، شوری در ما آفريد ) سوئد(درشهر گوتنبرگ زندانيان سياسی  

. خود و در کنار خود بيابيد   

اسی ايران بی وقفه پشتيبانی خود از خواسته های اعالم شده شما و بويژه آزادی محمود صالحی و همه زندانيان سي

    . را اعالم می داريم 

.با تشکر از همه تالشهای شبانه و روزی شما نازنين ياران   
  لندن-انجمن دفاع از زندانيان سياسی ايران 

٢٩/٠۴/٢٠٠٧  



 

 پيام همبستگی

  با اعتصاب غذای سه روزه در گوتنبرگ سوئد ايران اتحاد چپ کارگری
 ياران و رفقا

 
ب غذای شما بعنوان يک حرکت سمبليک و همبسته با فعالين جنبش کارگری در داخل کشور بويژه اعتصا

 شما ی  ناپذير و تالش خستگ جسارت همبستگی با يک کارگرمبارزو برابری طلب بنام محمود صالحی نشان 

.ع جنبش کارگری در خارج ازکشوراستنيروی وسي بعنوان بخشی از  

درداخل وخارج همبستگی کامل اميدواراست اين حلقه ازمجموعه حلقات فعاليت ها ت و اتحاد چپ کارگری با حماي

رژيم ترازهرچيزمهم موثرواقع گردد وبرای تحقق خواستهای فوری وواقعی جنبش کارگری ايران بالعموم،ازکشور

.ضد کارگری جمهوری اسالمی را به عقب نشينی وادار نمايد   

و نمونه برجسته ی يک کارگرآگاه است که نامش با اول ماه مه پيوند يافته محمود صالحی تداعی يک جنبش واقعی 

 ٨۶او يکبار ديگر توسط دستگاه سرکوب رژيم ربوده  وبه گروگان گرفته شد تا امسال در آستانه ی اول ماه . است 

اين . در ايران جنبش کارگری همچنان  تحت فشارو سرکوب رهبران کارگری شالق سرکوب را متحمل باشد 

چرا که . تالش رژيم اما بيش ازهر چيزضعف و استيصال دستگاه سرکوب را در انظار جهانيان به نمايش در آورد 

اول ماه مه روزجهانی کارگر  برای جنبش کارگری ايران و فعالين اش اين مصاف و کشمکش روزمره است و

. روزتجديد پيمان جهانی برای تداوم مبارزه است   

با خواست آزادی که ميليونها کارگر جهان اول ماه مه به خيابانها می آيند ، امسال ما وشما نيزحالی بنابراين در

رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی درمجامع بين المللی و همچنين ، خواست محکوميت فوری محمود صالحی

کارگر وتعطيل زخواست رسميت يافتن اول ماه مه بعنوان رودفاع ازحق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب و

اردوی يابانها خواهيم آمد واين روزرا به روزمبارزۀ هرچه گسترده ترو فراگيرترومتحدانه ترايران به خرسمی در

. رگرستيز، زن ستيزوغارتگردرسراسرجهان وايران مبدل خواهيم کردکاعليه سرمايه و رژيم های ديکتاتوروکار  

:ون با همه توان فرياد خواهيم زد کنارشماييم و بهمراه اعتصابيما هر کجا باشيم در  
 

!محمود صالحی را آزاد کنيد سرمايه داران حاکم خشم بر شما ،   
!  نه به جنگ ، نه به جمهوری اسالمی ، نه به امپرياليسم -سرمايه داران حاکم ننگ بر شما وجنگ شما   

ا سرمايه داران حاکم مرگ بر شما ، مرگ بر دولت شما ، مرگ بر رهبر و رژيم شم  
 زنده باد آزادی ، زنده باد اول ماه 

)سوئد( گوتنبرگ -ياران مبارز کانون همبستگی با کارگران ايران   
دستان شما را به گرمی می فشاريم و برای آکسيون سه روزه و اعتراضی تان که بخش جدايی ناپذيری از جنبش 

.ماست بهترين موفقيت را آرزو می کنيم   
 

 اتحاد چپ کارگری ايران
٢٠٠٧ آوريل ٢٨به شن  

www.etehadchap.org 
 
 



 

 ») سوئد( گوتنبرگ–کانون همبستگی باکارگران ايران « به 
 

 
!رفقا و دوستان  گرامی  

 
کارزار برای رهائی محمود صالحی که به خاطر برگزاری مراسم اول ماه مه محاکمه و زندانی شده است مبارزه 

های کار در سراسر جهان در مبارزه عليه   همبستگی گردانبرای برسميت شناختن روزی است که نماد اتحاد و

جبهه سرمايه، استبداد، تبعيض و ستم،  برای خورهانی و دست يافتن به جامعه آزاد و برابر و رها از تبعيض و 

. استبداد است  

 

ری مراسم برد تحميل برسميت شناختن برگزا در کشور ما که قريب سه دهه در زير يوغ استبدادی فقها به سر می

مستقل اول ماه مه توسط کارگران و همه هواخواهان آزادی و برابری امر سترگی است که فعالين و پيشروان 

تجمع با شکوه ! جنبش کارگری در برابر خود قرار داده اند و محمود صالحی خود بهترين شاهد اين مدعاست

ه عليرغم سياست داغ و درفش حاکمان، فعاالن اشان امسال در ّآبشار خور نشان داد ک هزاران کارگر و خانواده

!برند کارگری اين امر سترگ را به مدد اتحاد و همبستگی کارگری خود به پيش می  

 

فشاريم، از اقدام مبتکرانه شما مبنی بر اعتصاب غذا برای رهائی فوری محمود صالحی  ما دست يکايک شما را می

دانشجويان و تمامی زندانيان سياسی ايران حمايت  کرده، و اميدواريم و کليه فعالين جنبش کارگری، زنان، معلمان، 

که همه هواداران آزادی و سوسياليسم اقدام نمادين شما را به شيوه ممکن و موثر منعکس سازند تا ذره ذره گرمی 

!خاموش وار ما روزی، سر بزند ز جائی و خورشيدی بشود  

 

 به اميد آن روز

 و
 با تبريک

وز جهانی همبستگی کارگری به شمااول ماه مه، ر  

 
)راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ايران  

 
٢٠٠٧ آوريل ٢٨  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
  انگلستان-فعاالن کمپين دفاع از مبارزات دمکراتيک مردم ايران : از

     )سوئد( گوتنبرگ -کميته همبستگی با مبارزات کارگران ايران : به 

 
. رستيم به همه شما درود ميف  

 
، حرکت نمادينی ورانه اعالم اعتصاب غذای سه روزهاعالم موجوديت شما درآستانه اول ماه مه و حرکت جس

. می انگيزدکه شوروشعف را در درون دلها برايست   

 به اينسو ، ٨۵يانه سال چرا که امسال رژيم ضد انسانی و ارتجاعی جمهوری اسالمی ، همچون هميشه در پا

 ، دانشجويان و پيشروان دستگيری و سرکوب معلمان ، زنان. يت می آفريندروز جناته و هرشمشير ازرو بس

ار پاره کرده و گزمگان خود را درکالن شهرتهران و ديگر نقاط ، افسبهانه بد حجابیاين اواخر به کارگری و

. تران و زنان جامعه ما کشانده استبه جان دخکشور  

تا موجوديت روز بند می کشند دج درزندان سنن را می ربايند و درصالحی، محمود ستانه اول ماه مه ديگرآدر

. را ناديده بگيرندجهانی کارگر  

اعالن غذای وجوديت خود را با حرکتی سمبليک و، متشکل شديد و اعالم مراين همه جنايت و خباثتبراب شما در

. ه های مشخص به جهانيان شناسانديدسه روزه و خواست  

لستان، ضمن اعالم پشتيبانی ازشما، خود را  انگ-مبارزات دمکراتيک مردم ايران  دفاع ازکمپين: ما فعاالن

. با شما هستيم کنارشما نازنين ياران يافته و  

ل پشتيبانی کام تمامی کارگران حمايت وبه  تبريک اول ماه مه، روزجهانی کارگرانگلستان ضمن ما دردوستان 

. حرکت شما اعالم ميدارندخود را از  

 

.سربلند باشيد .شاد  

  انگلستان-مبارزات دمکراتيک مردم ايران کمپين دفاع از: ندی ازجانبعلی دماو

٠٤/٢٠٠٧ / ٢٩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

سوييس/اعالم همبستگی جمعی از آارگران پيشرو تبعيدی   

سوئد/  با  دوستان کانون همبستگی با کارگران ايران  گوتنبرگ   
 

يكی از پيشروان  و ،مبارزو آگاهآارگر غذای سه روزه شما درحمايت از خبراعتصابدوستان ورفقای گرامی

ما  ،يك فعالين جنبش آارگری ايران استواقعی جنبش آارگری ايران رفيق گرامی محمود صالحی باعث افتخار يكا

.داشته باشيميم آه نميتوانيم بعلت آمی وقت درآنار شما حضورافسوس ميخور   

اميدواريم .تشكر ما را بپذيريد ما را در آنار خود بدانيد و سالم و .را پيگيری ميكنيمولی با وسواس زياد آار شما 

مود باعث نزديكی هرچه  بيشتر فعالين  جنبش  آارگری در داخل و خارج از زندانی شدن رفيق محاين واقعه تلخ، 

. اميدواريم آه نتايج مثبت اين اعتصاب غذا را شاهد باشيم.ايران گردد  

ژوئن درشهرژنو سوييس يك حرآت اعتراضی   ٨تاريخ ه ودفاع از جنبش آارگری ايران درابطدر همين ر

مقابلدر  

م و اميدواريم  بتوانيم شما  را در برگزار ميگردد آه ما در آن فعاالنه شرآت ميكني  او.ال. آی سازمان جهانی آار

.ن محل مالقات نماييمآ  

  

 زنده باد همبستگی آارگران جهان

پيوند آارگران ،دانشجويان ،معلمين،زنان وديگر زحمتكشان جامعهزنده باد   

 زنده باد سوسياليسم

 نابود باد سرمايه داری جهانی

 نابود باد رژيم فاشيستی حاآم بر ايران
 

 جمعی از آارگران پيشرو تبعيدی در سوييس

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 پيام کانون فرهنگی ايرانيان لوس آنجلس

اب غذای سوئدبه شرکت کنندگان در اعتص  

! رفقای عزيز   

ما هم مثل شما نگران حال و سالمتی محمود صالحی مبارز و فعال کارگری ايران هستيم که عليرغم بيماری 

يورش به  .کليوی و ضعف جسمانی تنها به جرم شرکت و سازماندهی جشن اول ماه مه دوباره دستگير شده است 

اين رژيم از همان بدو تاسيس با ايجاد . ری اسالمی بوده استها و کانون های مترقی سنت ديربازجمهوتجمع 

  برپا کردن چوبه های و  سياسی مترقی گروه های  نجمن ها و و شتم ا گروه ها و باند های سياه و ضرب

همين سرشت ارتجاعی و ضد . عی خود را نشان داده استداربست های اعدام ماهيت و سرشت ارتجا تيرباران و

دستگيری . متعارف بودنش مورد عالفه امپرياليست ها قرار داده است وری اسالمی را عليرغم غيری ، جمهانقالب

پيام مجددی از  ايران  مجدد محمود صالحی آنهم در فاصله ای بسيار کوتاه به برگزاری مراسم اول ما مه در 

  جنبش های  کنترل ن درو اهميت آ د کارگری اين رژيم ض تا ماهيت  طرف زمامداران جمهوری اسالمی است 

       . شودآوری سياسی امپرياليستی ياد تصميم گيرندگان  برای دمکراتيک   و کارگری

 آزادی سريع و  خواهان ميکنيم   و اعالم  راه دور دستتان را به گرمی می فشاريمما از! اعتصابی رفقای عزيز

آنچه را   مناسبت نمی دانيم  ما بی. ی هستيم  و دانشجوي بی قيد وشرط محمود صالحی و ديگر فعالين کارگری

صدور حکم اعدام خطاب به طبقه  پس از١٨٨٧دردادگاه شيکاگو در ت اسپايزازرهبران جنبش کارگریآگوس

 و  د با دستگيری ما و شنکنجهمی کنياگرفکر. حاال خطاب به حاکمين تهران تکرارکنيم حاکم بر زبان راند 

جرقه  کارتان  اين  اما  .ب بياييد و ما را اعدام کنيد جنبش کارگری را نابود کنيد خود تواني اعدام ما می ما وآزار

همه جا، روبروی تان و پشت تان و  .خواهد بود که شعله های مبارزه را همه جا مشتعل خواهد ساخت ای 

ساختن آن موش به خادوروبرتان را فرا خواهد گرفت اين آتشی است که ازاعماق زمين می آيد و شما قادر

   . نخواهيد بود

    

اجتماعی ايرانيان لوس آنجلس -کانون فرهنگی  

٢٠٠٧ آپريل ٢٩  

E MAIL : KANONFALA@HOTMAIL.COM 

 

 

 
 
 
 



 

  پاريس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران پيام 

 به اعتصاب غذای گوتنبرگ

برای آزادی محمود صالحی و ديگر فعاالن جنبش های کارگری، معلمان، دانشجويان و زنان و 

 ديگر زندانيان سياسی در ايران

 

 
 کانون همبستگی با کارگران ايران، گوتنبرگ، سوئد

 
 دوستان و ياران مبارز

 
 آستانه اول ما مه، روز همبستگی بين المللی کارگران جهان، با درود به ابتکار مبارزاتی شما در پشتيبانی از در

از خواست  ضمن همبستگی با آن مبارزان دربند، ...فعاالن دربند جنبش کارگری، معلمان، دانشجويان، زنان و 

.دراين مبارزه، همراه شما هستيم. های شما حمايت کرده و برای مبارزات شما موفقيت آرزو می کنيم  

 
  پاريس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 

 
٢٠٠٧ی آوريل سدوشنبه   

 
  پشتيبانیپيام

)سوئد( به کانون همبستگی با کارگران ايران شرکت کننده در اعتصاب غذای گوتنبرگ  

 
ما هم مثل شما نگران حال و سالمتی محمود صالحی مبارز و فعال کارگری ايران هستيم ! رفقای عزيز اعتصابی  

جشن اول ماه مه بار ديگر توسط که عليرغم بيماری کليوی و ضعف جسمانی تنها به جرم شرکت و سازماندهی 

وظيفه هر مبارز برابری طلب و آزاديخواه است که با  .مزدوران رژيم مرتجع جمهری اسالمی دستگير شده است

بکار گيری تمام امکانات هرچه بيشتر سياست های ضد کارگری رژيم را افشا و در جهت آزادی محمود صالحی 

.اقدام نمايند  

 بی قيد وشرط محمود صالحی ما از راه دور دستتان را به گرمی می فشاريم و اعالم ميکنيم خواهان آزادی سريع و

. صميمانه تبريک ميگوئيم  رای تاناعتراض روزهسه اعتصاب غذای  .فعالين کارگری و دانشجويی هستيم و ديگر   

باد زنده اولزنده باد  ،آزادی    باد زنده 
!بستگی کارگران سراسر جهانباد اتحاد وهمزنده   

باد سوسياليسمزنده   
   شيکاگو-ايرانيان مدافع صلح و حقوق بشر 

   واشنگتن-اتحاد چپ ايرانيان 
   آمريکای شمالی-اتحاديه ايرانيان سوسياليست  

٢٠٠٧  آوريل٣٠  
 



 

 
 سازمان

 اتحاد فدائيان کمونيست
 

)سوئد(  گوتنبرگ –به کانون همبستگی با کارگران ايران   
 

 رفقا و دوستان مبارز
 

... المی به کارگران پيشرو، زنان، دانشجويان وزجهانی تشديد تعرض رژيم جمهوری اسدر آستانه اول ماه مه رو

ه است از حرکت رو به اعتالی جنبش کارگری و حاکی ازآن است که رژيم مصمم است به هر وسيله ای که شد

از جمله با دستگيری عناصر پيشرو جنبش های اجتماعی، نظير کارگران، . حرکت های انقالبی جلوگيری کند

. زنان، دانشجويان و ديگر پيشگامان وپيشروان مبارزه، سازمانيابی و اتحاد اين جنبش ها را ناممکن سازد  

نيروهای انقالبی و انسانهای آزاديخواه است که به هر وسيله ممکن به اعتالی اين در چنين شرايطی وظيفه همه 

نند و صدای رسای کارگران پيشرو وانسانهای آزاده ای باشند که به خاطر رهايی جامعه از  جنبش ها ياری رسا

. ستم و سرکوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت وزندانی ميشوند  

ايت از جنبش کارگری و آزادی محمود صالحی از جمله تالشهايی است که توسط آکسيون افشاگرانه شما در حم

. فعالين کارگری و نيروهای کمونيست و آزاديخواه در ايران واقصی نقاط جهان به پيش برده می شود  

. ما از آکسيون اعتراضی شما حمايت کرده و برايتان آرزوی موفقيت می کنيم  

 

بط عمومی اتحاد فدائيان کمونيستروا  

١٣٨۶ ارديبهشت  ماه ١٠  

 
يام پشتيبانیپ  

 انجمن مبارزه با مواد مخدر و راديو تالش
 

و) وتنبرگگ( و اعتصاب غذا کننده گان در چادر ميدان يرن توريت  رفقای متحصن :از  
) سوئد( گوتنبرگ– کارگران ايران فعاالن کانون همبستگی  با  

 
!درود های انقالبی ما را بپذيريد: رفقا  

 
اب غذا را بر گزار می کنيد که سياسيتهای تجاوزگرانه اياالت متحده عصامروز در شرايطی اين تحصن و ا

ليه امپرياليسم  آمريکا  در افغانستان و عراق، خاور ميانه را به کانون رقابتها و تجاوزات امپرياليستی بر ع

. يل کرده استکارگران و خلقهای تحت ستم تبد   

شرايطی که در چنين چهارچوبی خطری بزرگ مردم ما را تهديد می کند، برای شما ها در مبارزه بر عليه در 

رده و اميدواريم که صفوف متحد امپرياليسم و رژيم سر سپرده  جمهوری اسالمی آرزوی موفقيت و پيروزی ک

. ر کشور را سرنگون و نابود سازددم ما و همه سازمانهای انقالبی قادر شود، هر چه زودتر ديکتاتوری حاکم بمر  



 

 

  !مرگ بر امپرياليسم

! باد اتحاد نيروهای انقالبی و تمام خلقهای سراسر ايران بر قرار  

 انجمن مبارزه با مواد مخدرو راديو تالش
٢٠٠٧ آوريل ٢٩  

 
 

 مصاحبه اختصاصی سايت گزارشگران با اميرجواهری لنگرودی

عضو هيئت هماهنگی اتحاد چپ کارگری و يک تن از سخنگويان دوره ای کانون همبستگی با 

،) سوئد( گوتنبرگ–کارگران ايران   

!کارگران  حقوق روزه فعاالن اين تشکل مستقل مدافع) ٣( ازاعتصاب غذای سه پيرامون ارزيابی  
 

اولين پرسشی که در ذهن هر کس متبادر می گردد، چگونه می توان هم با يک تشکل حزبی همراه : گزارشگران   

    بود؟  بود و هم سخنگوی يک تشکل فراگروهی و فرا سازمانی 

 انعکاس اجازه بدهيد من پيشاپيش به شما در بازتاب و.  پرسش جدی و نکته قابل بحثی ايست :امير جواهری

 شما  . تحرکات سياسی و اجتماعی فعاليت های شهرما خسته نباشيد بگويم و پس آنگاه به پرسش شما پاسخ گويم 

 ما در دفاع از محمود صالحی و دستگير شده گان حوادث   ) آوريل ٣٠تا٢٨(در رابطه با اعتصاب غدای سه روزه

ادی زندانيان سياسی و لغو احکام صادره برای محمود و آز...)  دانشجويان و– معلمان -فعاالن زن( اخير يعنی 

 برهان ديوار گر، صميمانه ترين همکاری ها را مبذول داشتيد و نوار – محسن حکيمی – جالل حسينی -صالحی 

http://3rooz.blogspot.comگردان باالی صفحه را در اختيار وبالگ   ما گذاشتيد و بدين طريق خيل وسيع  /

از جانب يکايک دست اندرکاران .  سايت خود را از مضمون اين اعتصاب با خبر ساختيد مراجعه کننده گان

اعتصاب غذای سه روزه ازاين سطح همکاری شما رفيق عزيز بهروز سورن و ساير مسئوالن سايت گزارشگران 

آدمی در عمل نقطه قوت کار در همين است که :  اما در پاسخ پرسش شما بايد بگويم  . ، صميمانه سپاسگزاريم 

، تشکل حزبی و سازمانی متعارف " اتحاد چپ کارگری " ظرف و تشکل . دچار اشتباه و تداخل وظايف نگردد 

خود ظرفی ايست برای همراهی خيل وسيع فعاالن منفرد چپ سوسياليست ونماينده گان گرايشات سازمانها . نيست

 هم کار می کنيم و افت و خيزهای گوناگونی را پشت و احزاب راديکال و سوسياليستی که بيش از ده سال در کنار

نسبت به مرحله شکل گيری خود کوچکتر شديم و لی از   - که جای بحث اش در اين گفتگو نيست –سرگذاشتيم 

 تا حد – بدون هيچ مصوبه وقراری –اين اتحاد دردوره اخير، ساختارش به نسبت گذشته . اصل خود نگذشتيم 

امروز درصد همکاران . ، مضمون همکاری هايش شکل داوطلبانه وفردی يافته استزيادی درعمل اجتماعی 

منفرد اتحاد چپ کارگری از نماينده گان گرايشات سازمانی آن بيشتر است و ميرود به آن سمت که سازمانها و 

با اتحاد چپ احزاب درون آن به پشتيبابانان و حمايتگران اين پروژه تبديل گردند و داوطلبانه تحرک خويش را 

البته هنوز مصوبه ای در اين مورد نداريم ولی اين بحث از مدتها پيش بين فعاالن اتحاد چپ . کارگری همراه کنند  

 



 

تازه اگر من، نه . است که ساختار اين دوره بايد از ساختار شبه حزبی رها گردد و شکل جنبشی تری بخود گيرد

 – يک سازمان سياسی معين را هم با خود همراه داشته باشم عضو هيئت هماهنگی اتحاد چپ کارگری بلکه نشان

 بايد بگويم با چنين نشانی در محيط زندگی ام شهره ام ، عضويت وفعاليت در يک تشکل –که بدور از پرده پوشی 

 مهم اين است که  . مستقل فراگروهی و فرا سازمانی ، مانع اين همکاری و حتی سخنگويی آن نمی تواند باشد

ن سازمان ها با پذيرش اهداف ، وظايف و سطح همکاری ها ، استقالل اين تشکل ها را برسميت بشناسند و فعاال

. موجوديت آن را با سازمان و حزب خود يکی نپندارند و در عمل موجوديت کانون و نهاد مستقل را زير نگيرند

و پرنسيپ های کار جمعی و تالش کنيم بيش ازهرچيز با برخورد های مسئوالنه در چهارچوب حفظ اصول 

گروهی و آنچه که تا به امروز مانع اين سطح از همکاری ها شده، و آن زيرمجموعه دانستن ، تشکل های فرا 

    . گروهی و فرا سازمانی بوده است را از جهت گيری سازمانی و حزبی و نگاه فرد گرايانه خود مان دور بداريم

ل اجتماعی و فرهنگی را همراهی می کنم تا به امروز و به سهم خويش من درمحل زندگی ام ،عضويت چندين تشک

 وخاصه موجوديت  و در حد توان و درعمل اجتماعی، نشان دادم که مضمون و مفهوم تشکل های فراسازمانی

و در حد توان و صالحتيم ، سعی می کنم . زير نگيرم  تشکل واستقالل آن ها را بدون کمترين ترديد و گمانه زنی 

درعمل ، اعتماد هيچ رفيقی را به بازی نگيرم و عنصر همکاری جمعی را برهر چه ديد و درک ، انحصار طلبانه 

از همين رو درسومين مجمع عمومی .همه سعی ام اين است که اينگونه عمل کنم . و فرد گرايی مرجع شمارم 

بعدی ، با   يت دوره ای تا مجمع عمومی فرخ قهرمانی و حسين مقدم ، به اين مسول: کانون به همراه دو تن ديگر

رای حاضرين برگزيده شديم و در عمل نشان خواهم داد که همچون دو رفيق ديگر که در حال حاضر تعلق 

سازمانی و گروهی ندارند ، می توانم پاسخ گوی سطح انتظارات ، يکايک آنانی باشم که به من و ما در انتخاب اين 

راين عضويت سازمانی و حزبی داشتن ، نافی کار فراگروهی و فراسازمانی کردن بناب. مسئوليت رای داده اند 

مهم محترم داشتن استقالل آن تشکل، احترام به يکايک ديد و نظر منفردين و عدم سوء استفاده از اعتماد ها . نيست 

ن حد کافی بوده اميدوارم همي. است  وزير نگرفتن اهداف و اصول تشکل و محترم داشتن خصلت فرا گروهی آن 

! باشد  

اگر ممکن است ، پيش از پرداختن به اعتصاب غذای سه روزه، مختصری از چگونگی شکل گيری : گزارشگران 

   .کانون شما در گوتنبرگ، اهداف و ساختار و نيروهای در برگيرندآن و برنامه هايش صحبت کنيد

ظرفی است که . وهی و فرا سازمانی و محلی است تشکل ما در کوتاه ترين تعبير ، تشکل فراگر : امير جواهری 

در اساس تشکل ستيزی و سازمان گريزی را . خود را تعريف می کند ) شهر گوتنبرگ ( در محيط کار و زيست 

در برابرسازمانها و احزاب نيست ، بلکه در برگيرنده مجموعه نيروهای منفرد . در دستور کار خود نداشته و ندارد

فعاالن سازمانها را با حفظ استقاللش بر . وفادار به مبارزه طبقاتی وآزادی وبرابری استچپ وسوسياليست ، 

از اهدافش اگر بخواهم بشمارم ، بايد بگويم که جمع ما . زير پوشش خود قرار می دهد - يک فرد يک رای -مبنای 

کارگران ايران درسطوح ما دفاع و حمايت از جنبش کارگری ايران و جهان، وانعکاس مبارزات : بر آن است 

برای تحقق اين هدف ، نقطه . وسيعتر برای رهايی از يوغ سرمايه را ازاهداف مشترک خود اعالم می داريم

عزيمت ما در مبارزات روزمره، دفاع از خواستها و مطالبات اقتصادی ، سياسی، فرهنگی و اجتماعی کارگران و 

 شناخته   با اين همه خودمان را تنها به اين خواستهای.  است يرانکليه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه ا



 

تا جايی که در خاطرم است . شده محدود نکرده، بلکه اهداف ما فراتر از چارچوب سرمايه داری هم معنی می يابد 

شاتی که يک بند تفکيکی ، مرزبندی ما با نيروهای ديگر را مشحص می سازد وآن اينکه ؛ ما باتمامی نيروها وگراي

در جهت تحکيم و تثبيت سرمايه که سازش طبقاتی را در چارچوب سرمايه داری و سياستهای نئوليبرالی معنی می 

هرچند که اين اصول، پيش .بخشند، و آن سياستها را تبليغ و ترويج می کنند ، مرزبندی دقيق و روشن داريم 

ولی کار جمعی همين است . محلی معنی می يابد شرطهای سازمانی و حزبی وتا حدی فراتر از يک تشکل مستقل 

و رفقايی اينگونه می پندارند که اگر تمام حرف خود را امروز نزنند ، فردا خيلی ديراست و ممکن است که از 

اين است که مرتب به همه فرموالسيون های . جانب گروهبنديهای گوناگون جنبش ، دهها وصله به تن آنها فرود آيد

در حد لغو مالکيت خصوصی و لغو الغای کارمزدی ، که بحث شکننده ای در جنبش چپ ايران و شناخته شده چپ 

جهان است ، تا کيد می ورزند وديگر اينکه ؛ ازمبانی اساسی مورد پذيرش ما سرنگونی رژيم سرمايه داری 

 و دموکراسی  بوسيله انقالب طبقه کارگر و استقرار قدرت سياسی جمهوری اسالمی و رسيدن به سوسياليسم

 اينها در سند     . پرولتری که آزادی های بی قيد شرط سياسی ، يکی از پيش شرطهای آ ن است ، تعريف ميشود

صرفنظر از اينکه من و ما با آن مخالف . پيشنهادی جمع ما آمده و در مجامع عمومی ما نيز تصويب شده است

، تشکلی پايدار در ») سوئد( گوتنبرگ–گی با کارگران ايران کانون همبست« : جمع که ببندم  . باشيم يا که نباشيم 

تشکلی . دفاع از مبارزات کارگران سراسرايران و محکوميت جنايات ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی است 

 دائمی وجنبشی با اتکاء به   ما تشکلی" کانون. "است ) بر مبنای هر فرد يک رای( فراگروهی و فراسازمانی 

برپايه خرد جمعی به شيوه ای کامال دمکراتيک و مستقيم درمحيط کارو ....  فعالين عملی اعضاء آننيروی خود و

. اميروارم که همين حد کافی بوده باشد ... محل زيست فراهم آمده است  

     درچه تاريخی اعالم موجوديت کرديد و چگونه به پای اعتصاب غذا رفتيد ؟ : گزارشگران   

 در ٢٠٠٧    آوريل يعنی دو هفته مانده به اول ماه مه١٥ومين نشست عمومی ما در تاريخ س : امير جواهری  

حاصل بحث های نشست و برنامه )  ومن – حسين مقدم –فرخ قهرمانی ( ما سه تن . شهرگوتنبرگ شکل گرفت 

موجود در شهر، در استفاده از همه امکانات و بهره گيری از امکانات : های خود برای اول ماه مه امسال ازجمله 

چهارچوب اهداف و وظايف بر شمرده مورد توافق مان، متعهد شديم که فرياد اعتراض کارگران ايران را رساتر 

   . موارد توافق شده در نشست خودمان را طی گزارش خبری در سطح جنبش منعکس کرديم . سازيم

و تاکيد بر آزادی محمود صالحی و لغو احکام صدور اطالعيه ويژه اول ماه مه و دفاع از خواسته های کارگران 

 تنظيم يک سند قطعنامه ای برای پشتيبانی از –. صادره و آزادی تمام دستگير شده گان حوادث اخير در ايران 

عمده ترين خواسته های کارگران ايران ، و به امضاء گروهها ، احزاب ، سازمانها و اتحاديه های کارگری سوئدی 

 ،   در ميدان يرن توريت، برای معرفی ادبيات جنبش کارگری  گذاشتن ميز تبليغی مستقل–ساندن و ديگر مليتها ر

 استفاده از تريبون عمومی -. تشکل پايدار و دفاع و پشتيبانی از مبارزات کارگران ايران  پخش اسناد نشست های

ئت نمايندگی ما با مسئول اتحاديه  تماس هي   -فعاالن سوئدی در ميدان يرن توريت وقرائت اطالعيه و قطعنامه 

 شرکت در سيمنار ها ی فعالين چپ برای معرفی تشکل پايدار کارگری وغيره -در گوتنبرگ )  او –ال ( کارگری 

 يک هفته به اول ماه مه مانده ، در نشست سه نفره هيئت منتخب نشست   . که تماما در اين نشست تصويب شد... 

" در راستای پاسخ گويی به کمپين : اعتصاب غذا را به ما دو تن داد و اعالم داشت آوريل رفيق حسين پيشنهاد ١٥



 

 قصعنامه بسنده نکنيم ، بلکه – بيانيه -در سقز ، خوب است که در حد صدور اطالعيه" آزادی محمود صالحی 

ی ترين نقطه اينبار دست به يک حرکت سمبليک اعتصاب غذا ی چند روزه در بطن جامعه بزنيم و آن را در مرکز

با بحث و گفتگوی چندی ، بر سر جنبه های اجرايی کار توافق کرديم بعد از تقسيم کار ، قرار . شهر به پيش ببيريم 

 از يکايک دوستان همراه مان که در مجامع سه گانه ما حضور می يابند ، بر سر سازماندهی اعتصاب   گذاشتيم که

با تنظيم نامه درونی . ب و نيز نام کانون مشاورت و رای گيری شودغذا وآمادگی و داوطلبی آنان در امر اعتصا

اينکار صورت گرفت و اکثريت آراء به همين نام رای داد، پيشنهاد اعالم اعتصاب غذا سمبليک تر طی سه روز 

اف . ب. آ( ساير امور از جمله تهيه و نصب چادر با همکاری نهاد. نيز نيز رای الزم را در نظر خواهی ها گرفت

اطالعيه اول را راديوههای شهر . اجازه پليس در فاصله سه روز انرژی زيادی از ما گرفت. فراهم گشت ) 

در سطح شبکه اينترنيتی نيز اغلب سايت ها و وبالگ ها ، با انعکاس اطالعيه . حسابی پوشش خبری بخشيدند

ن خودمان را به اعتبار اول ماه مه سال اعالم موجوديت کانو.اعالم اعتصاب غذا، واقعا به آن پوشش خبری دادند

با توجه به اينکه ما جزء محدود تشکل هايی بوديم . و همين حرکت سمبليک خودمان اعالم داشتيم ) ٢٠٠٧(١٣٨٦

کارهای خود را پيش می برديم و همه را نيز در ) سوئد(که همواره از دل مجامع عمومی در سطح شهر گوتنبرگ

 با اين همه نگاه فرقه ای وسيله شده و ميشد که تحرکات ما عمدتا در سطح جنبش گزارش می کرديم ،

ولی اين امر در .  گروهبنديهای چپ شهر، پوشش حمايتی نگيرد و ما را رقيب اعالن نشده خود بپندارند  سطح

، تحرک به گمانم اعتصاب غذا ، آنهم در آستانه اول ماه مه . مردم معمولی و بيرون از گوتنبرگ غير از اين بود 

  . جانداری بود که به سرعت و در کمترين زمان ممکن در سطح وسيع جا افتاد و کانون ما را شناساند

واما چرا اعتصاب غذا،آنهم در شرايطی که گرايشاتی در درون اپوزيسيون ايران، فی النفسه : گزارشگران 

می " ايثار گرانه" وعمليات " اوطلبانه خودکشی د" و شايد هم " خود زنی" بااعتصاب غذا مخالفند و آنرا نوعی 

   آيا شيوه های ديگری نبود؟   .يابند

گرايشی که خود را مخالف اعتصاب غذا تعريف ميکند، اگرخود .  اگر بدون تعارف صحبت کنيم :امير جواهری 

مل آنجا که می خواهد ، خود را از محاسبه ع. را مالک يک حرکت بشناسد، به هر شيوه عمل رهی می جويد

رفيق عزيز؛ وقتی . اجتماعی برون بدارد، فوری به تئوريزه کردن و ايدئولوژيک کردن تحرکات توسل می جويد

، دست " صبح وشب" در دونوبت" آب وچای"با نوشيدن "اعتصاب غذای تر" روز،" سه" طی: ما اعالم می کنيم 

وناظربرشدت و ضعف روحی و جسمی دهها تن هم پيرامون ما می گردند . به حرکت سمبليک و نمادين ميزنيم

اعتصاب کننده گان هستند ، درست در اين شرايط ، عمل سه روزه ما به سطح خود زنی ، خودکشی ، ايثارو 

قهرمان بازی تعريف کردن ، وبخشا حضرات به نام دبير محلی حزب کمونيست کارگری ، در راديوخودی 

و بی عملی و حاسيه نشينی خود در برابر اين اعتصاب را ظاهرمی گردند تا اين حرکت سمبليک را تخطئه کنند 

بوده که در زور ) خانم آذر ماجدی و سياووش دانشور( يا شاهد هم نوعی رقابت فراکسيون رقيب . اثبات نمايند

اين نوع رهنمود عمل صادر   بهر صورت . يکشنبه به پای چادر آمدند و به فعاالن اعتصاب خسته نباشيد گفتند

اوال جز خود را بی وظيفه اعالم داشتن خويش ، ثانيا اين همه پشتيبانی مردم عادی را با نا سپاسی پاسخ کردن ها، 

گفتن ، ديگر اين سطح از پشتيبانی های جهانی را دور زدن و به تعطيلی کشاندن اعتصاب غذا وکشاندن 

ابطه ما وقتی اعالن  در همين ر  ! اعتصابيون به صف خود برای رستگاری شان، هيچ چيز ديگری نيست



 

 ارديبهشت و عبدی پوراز ياران ايشان ١١ و١٠اعتصاب محمود صالحی در زندان مرکزی سنندج طی روزهای 

 اين چهره مبارز جنبش    با همه نگرانی ای که نسبت به وضعيت جسمی–. را به مدت چهار روز در سقز شنيديم 

ن حزب را در برابر اينکار آن ها راببينيم ، که با چه شعار اي" رهنمود عمل "  منتظر مانديم تا -کارگری داشتيم 

 محمود صالحی ، راه مقاومت او را در برابر اين نظام کارگرستيز، هموار می   اعتصاب شکننانه ، برای

 رفيق عزيز سورن، ما همه نوع کاری را در برابر خود گذاشتيم وسر انجام بر آن شديم که در فاصله چند  ! کنند

ده به اول ماه مه ، اين شيوه، موثرترين و کارسازترين ، سطح کاری است که می تواند ، مسئله محمود روز مان

صالحی و پاسخ گويی عملی به کمپين ياران ايشان در داخل کشور و کمپين برهان ديوار گر در ترکيه را پاسخ 

ز خواسته ها و مطالبات اعتصاب اين حزب می توانست با عمل اعتصاب غذای ما مخالف باشد ولی ا. عملی گويد

غذا کننده گان پشتيبانی کند ، عينا به مانند دوستانی چند که با عمل اعتصاب غذا مخالف بودند ولی طی سه روز 

يا به مانند خود . تماما در چادر با ما بودند و دلجويی و برخوردهای صميمانه آنان ، به تحکيم رابطه ها می انجاميد

 ما پشتيبانی کرد و خود را در کنار ما تعريف نمود وپوشش تبليغی وسيعی را  طی پيامی ازبرهان ديوارگر که 

ياد داشت کوتاه شان درپايان پيام مبنی  ضمن . - که از همين جا از ايشان سپاسگزارم -دراختيار چادر ما گذاشت 

از راه و روش ... د ميگذاشتيد و اما ای کاش به جای اعتصاب غذا اقدام ديگری را دردستور کار خو: " بر اينکه 

رفيق عزيز اين هم خود : درپاسخ ايشان طی يادداشتی کوتاه نوشتم . را بيان داشت " ديگری استفاده ميکرديد 

اما رهبران اطاقک های شيشه ای شهرما، نه از محدوده چادر گذر " بايد به نفس عمل انديشيد. روش و شيوه ايست 

استه های ما پای ُکوبيدند که ما ازآن خواست ها پشتيبانی می کنيم وعمل اعتصاب را کردند و نه با دو خطی برخو

!باش تا صبح دولتشان بدمد: بقول معروف بايد گفت!يک سره فرمان اعتصاب شکنی صادر کردند. نفی می کنيم  

 

      ممکن است خواسته های اعتصاب غذای سه روزه را اعالم کنيد ؟ :  گزارشگران  

سطح خواسته های ما درهر دو برجسته . ما در رابطه با اين اعتصاب دو اطالعيه صادر کرديم : واهری  امير ج 

آزادی بی قيد وشرط محمود صالحی  :  يادآور شديم  تا جائيکه به خاطرم مانده است ، در اولين اطالعيه. است 

حوادث اخيردر ايران ، دفاع از ) رگران  کا– معلمان –زنان ( فعال کارگری ، آزادی تمام دستگير شده گان شامل 

حق تشکل مستقل کارگران ، رسميت و تعطيلی اول ماه مه وهمچنين برپايی مستقل اول ماه مه درجای جای ايران، 

 تشکل مستقل و بر پايی اعتصابات واجتماعات حق مسلم  داشتن: اعالم داشتيم    !  مورد پشتيبانی ما بوده واست 

 از اعتصابات   وسرانجام در استمرار کمپين مالی ، نجيبه صالح زادی ، ياد آور شديم  !کارگران ايران است

کمک های مادی و معنوی نشان همبستگی واعتالی : به دفعات اعالم داشتيم ! کارگران ايران حمايت مالی نمائيد

با . ران دريغ نبايد کرد از هر کمکی که در توان داريم در ياری به مبارزات کارگ. وجدان بيدار کارگری است 

ما به پای اعتصاب غذا ميرويم،از اعتصاب غذای سه روزه ما، در حمايت از مبارزات زنان : تاکيد ياد آور شديم 

 و آزادی محمود صالحی و تعطيلی اول ماه مه ، به هر طريق ممکنی پشتيبانی   دانشجويان و کارگران– معلمان –

واست کارگران ايران در اول ماه مه امسال را با اين مضمون برجسته  در اطالعيه شماره دو ، خ ! کنيد

دراول ماه مه امسال اعتراض مان عليه تهاجم سرمايه به شرايط کاروزندگی کارگران ، ازقبيل پرداخت     : کرديم

حقوق های معوقه ی کارگران ، قراردادهای موقت کار، بيکارسازی به غايت نازل دستمزدها وعدم پرداخت 



 

  ! واخراج کارگران،گرانی و تورم لجام گسيخته سرمايه به زندگی زحمتکشان رايک صدافرياد ميزنيم

      چه نيروهای ايرانی و خارجی از اين اعتصاب پشتيبانی کردند؟ : گزارشگران 

ند سطح پشتيبانی موازی هم صورت گرفت که ما سخنگويان کانون ، به از اعتصاب سه روزه ، چ: امير جواهری 

حمايت : از جمله . ، به اصالع عموم رسانديم " راديوبرابری" دفعات آنرا در راديو های محلی و سراسری

آزاديخواهان ايرانی که با حضور خود به پای چادر، پيوند خويش را با اعتصابيون گره زدند و با حمايت مادی و 

( معنوی ، ضمن امضاء ليست خواسته های ما ، به صندوق ياری رسانی در محل و کمپين مالی نجيبه صالح زاده 

شهروندان بيشمار سوئدی و خارجی ، به پای چادر آمدند و اعالن همبستگی . کمک کردند) همسر محمود صالحی 

شکل های موازی ما از سراسر اروپا و کميته ها و نهاد ها و راديو ها و رسانه های تصويری محلی، ت. کردند

آمريکا واحزاب و سازمانها ی چندی از گروهبنديهای اپوزيسيون ايرانی و همچنين بخشی از گروههای سوئدی و 

    . خارجی مقيم شهرمان نيز از اين اعتصاب پشتيبانی کردند 

گران اپوزيسيون ايرانی را ممکن است که اسامی پشتيبانان سوئدی و خارجی و همينطور حمايت :گزارشگران 

        فهرست کنيد ؟ 

 حزب سوسيال –) او. ال ( اتحاديه سراسری کارگران سوئد :  در سطح پشتيبانان سوئدی بايد از :امير جواهری 

 - فعاالن افغانی مقيم سوئد- سوسياليست پارتی سوئد- جوانان چپ سوئد– حزب چپ سوئد -دمکرات سوئد

 و نيروهای چندی ديگر پيام پشتيبانی ارسال داشتند و نمايندگان -ی فاشيسم ، گوتنبرگ ضد راسيسيم و آنت تشکل

در سطح پشتيبانان ايرانی ، اولين جمعی که از ما حمايت کرد، فعاالن . خود را به پای چادر اعتصاب غذا فرستادند

ان ايران ـ کلن، گروه همبستگی  کانون همبستگی با کارگر-تجمعات مستقل کارگری در آلمان يعنی کانونها از کلن 

 -با جنبش کارگری ـ برلين، کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ، کانون همبستگی باجنبش کارگري ايران

هانوفر ، کانون همبستگی با کارگري ايران ـ هامبورگ باهمين ليست امضاء محمد شمس از چهره های شناخته 

ا زترکيه برهان ديوارگر مسئول کمپين آزادی محمود . دهم بو) آلمان(شده کارگری از آخن 

، انجمن فرهنگی و اجتماعی " کمپين نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به جنگ"کميته : صالحی،ازشهراستکهلم

همبستگی ، کانون فرهنگی بامداد ، رفيق فرخنده آشنا از زندانيان سياسی رژيم اسالمی و از فعاالن کارگری و ضد 

 سوئد ، از انگلستان ، انجمن –، امير نيلی از سخنگويان کميته دفاع از حقوق بشر در ايران   رياليستی جنگ امپ

 انگلستان ، جنبش ضد - لندن ، کمپين دفاع از مبارزات دمکراتيک مردم ايران -   دفاع از زندانيان سياسی ايران 

 ايرلند، از پاريس –اسالمی ايران  انگلستان ، جنبش ضد جنگ وضد جمهروی –جنگ، ضد جمهوری اسالمی 

 –جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی :  پاريس ، از سوئيس –شبکه همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران :

 ايرانيان  سوئيس ،آمريکا، پيام کانون فرهنگی ايرانيان لوس آنجلس ، همينطور پيام مشترک سه تشکل به نام های ؛

 امريکای شمالی از - واشنگتن ، اتحاديه ايرانيان سوسياليست –کاگو ، اتحاد چپ  شي -مدافع صلح و حقوق بشر 

 سازمان – سازمان اتحاد فدائيان کمونيست  -حزب سوسياليست ايران : آمريکا ، در سطح سازمانها و احزاب 

 – نوآوران –ل  سايت های ساحل شما- راديو برابری – اتحاد چپ کارگری –) راه کارگر(کارگران انقالبی ايران 

، امر **  و وبالگی که دوستان جوان ما در داخل در امر دفاع از اين اقدام سه روزه ما براه انداختند–گزارشگران 

سر انجام پيام پشتيبانی صميمانه .پشتيبانی را در سطح وبالگ های ُپر شماری برای درون کشور به پيش برد 



 

خبر اعتصاب غذای سه روزه شما در دفاع از همسرم : " م داشت همسر محمد صالحی ، نجيبه صالح زاده که اعال

و همينطور ديگر خواسته های ُپر مضمون شما را شنيديم ، اين خود در ما شعفی بر انگيخت که ما اينجا تنها نيستيم 

همه شما به همه شما خسته نباشيد می گوييم و اين کار شما هيچگاه از ياد ها زدوده نخواهد شد، بار ديگر به . 

 راديو - صبح شنبه با شما : راديو های محلی راديو از جمله  " اعتصاب کننده گان و پشتيبانان شما درود ميفرستم 

 راديو البرز که با حضور در محل چادر ، ضمن گفتگو با سخنگويان اين اعتصاب و با افرادی که پای  -سپهر

، موضوع اعتصاب و خواسته های مان را به درون خانه های چادر بودند نيز گفتگوی صميمانه ای را به پيش برد 

 راديوهمراه ، راديو آزاد ،مر تب –همچنين انجمن مبارزه با مواد مخدر و راديو تالش . شنوندگان خود بردند 

تلويزيون محلی نور، با حاضرين در چادر اعتصاب و سخنگويان آن . گزارش اعتصاب را اعالم می داشتند

) من و حسين مقدم( در اين مدت راديو برابری دو مصاحبه با دو تن از سخنگويان اعتصاب غذا.مصاحبه داشت 

دوميز گرد راديويی سخنگويان .  راديو سراسری پژواک در سوئد نيز يک گفتگويی با من داشت  ***.صورت داد

تصاب سه روزه و نقاط قوت اين حرکت در استوديو راديو همراه و خط آزاد تلفنی شنوندگان راديو ، پيام رسان اع

اين فهرست پشتيبانان مابوده است و اگر اسمی از قلم افتاد ، با عذر خواهی از دوستان بايد بگويم . و ضعف آن بود 

    . که تعمدی در کار نبوده است 

کار  گوتنبرگ و اميرجواهری بايد برای اين همه –رفقای عزيز کانون همبستکی با کارگران ايران : گزارشگران 

برنامه های آينده کانون شما، حول چه مسائلی دور ميزند و آيا : به شما تبريک گفت ؛ در پايان می خواستم بپرسم 

        هماهنگی با کانون ها و تشکلهای مستقل وموازی خود درسطح کشورهای جهان را دنبال می کنيد ؟ 

ی ها بويژه از تشکلهای موازی خودمان ، بايد اين طبيعی است که از دريافت اين اين سطح پشتيبان: امير جواهری 

 داری در  آنگونه که سرمايه. درس را فرا گرفت که برای ادامه کاری بايد بتوانيم هماهنگ و همسان عمل کنيم 

 طبقاتی نيز بايد بتوانند ، خود را فراتر از سطح اتحاد   همه جای جهان متحدانه عمل می کند؛ باور مندان به مبارزه

( امروز تجربه کميته های مستقل پنجگانه آلمان يعنی همان شهر های .  های محلی و شهری متشکل سازند عمل

 در   در تدارک تحرکات جمعی ، صدور اطالعيه های جمعی)  فرانکفورت – هانوفر – کلن – هامبورگ –برلين 

از سطح همکاری ها را بنمايش سطح آلمان با حفظ استقالل عمل خود در محل،تا به امروز نمونه بر جسته ای 

تمامی .  تورنتو و در ديگر جا ها در شکل گرفته و در حال پا گرفتن است-نظير اين تشکلها در استراليا. گذاشتند

تالش اين گروهها ، توجه به رعايت کار جمعی و تحرکات فرا سازمانی و زير مجموعه شدن احزاب و سازمانها و 

هر نگرشی که قصد وابسته کردن اين تشکل ها و ناديده گرفتن . طلبانه انددوری از فردگرايی های انحصار 

استقالل عمل آنها ، و بر جسته کردن خود بزرگ بينی های انحصار طالبانه و فردگرايی باشد ، بيش از پيش 

 عمل ها و اعتماد های حاصل آمده را می سوزاند ، ما بايد بتوانيم به اشکال مختلفی پاسخگوی همان سطح از اتحاد

پيوستگی هايی باشيم که در شرايط دشوار مبارزت زير تيغ خون چکان رژيم سرمايه داری اسالمی ايران ، به هم 

شورای هماهنگی تشکل ها و فعالين " حادثه گره خوردن گروهبندی های مختلف در دل . مرتبط می گردند

اينکه ميتوان بر سر مباحثی اختالف داشت ولی آن . در اول ماه مه امسال ، درس بزرگی را به ما داد" کارگری

 آن بخش از اپوزيسيون ، که از اتحاد   . يگانه و پيوسته بر سر مشترکات ، به هم اعتماد کرد و اتحاد عمل نمود

کارگران ايران " بمانند نوعی قاپيدن کمپين موفق . عمل ها ، نوعی رقابت و مسابقه را در امر مبارزه درمی يابد



 

که به ما " و به نام خود کردن و تنها برای خود، کارنامه آفريدن و بعد هم نامه سرگشاده صادر کردن " ند تنها نيست

 سطح همکاری ها، و از سوی ديگر به شقه کردن   ، از يکسو به خدشه دار نمودن"بپيونديد تا رستگارتان کنيم

 ما بايد ياد بگيريم ؛ در   . ايه می سازندصفوف جانبداران کارگران لطمه وارد ساخته و اعتماد را سست و بی م

شرايطی که در درون کشور اينگونه متحدانه عمل می کنند، نمايش جدا سری از اين نوع ، جزسست کردن پايه 

" اعتماد ها و بی نتيجه گذاشتن کار جمعی و تنها باد کردن در بادکنک شيشه ای خود است ، تحت عنوان خوش

چند ده تن متحدان جهانی را به صف کردن و از آن عکس و شاولون ساختن و در  " کارگران ايران تنها نيستند

يک سويه نمودن اتحاد عمل ها و به نفع انحصار طلبی خود عمل . بوق خود نمودن ،تقويت اتحاد عمل ها نيست 

حرکات الزامی پای چنين ت هم کارگران و هم فعاالن سايت ها و مجموعه آنانی که امضاء خود را به . کردن است 

گذاشتند ، در عمل متوجه می گردند که ظرفيت اپوزيسيون چپ و سوسياليستی ضد جمهوری اسالمی ، بسی قوی 

همانطور که در دور اول اين کارزار شاهدش بوديک که چه ظرفيتی در . تر و همه جانبه تر و پر توان تراست 

که از خويشتن خويش بکاييم و براستحکام اتحاد ها وتقويت  ما بايد موفق شويم   . اين رابطه به نمايش در آمده بود

تامل مخالفين فکری خويش، دريافت اختالفات و بر  تحکيم روابط ، با توجه به چند گانگی نظرات خويش ، 

اگر به اتحاد عمل باور داريم بايد بتوانيم همچون نيروهای داخل کشور . جستگی بخشيدن به اشتراکات عمل کنيم 

بلکه با جانبداران مبارزه طبقاتی و نيروهای برابری . صد البته منظورم همه با هم نيست .  عمل کنيم در يک صف

آنانی که چنين می انديشند به ما بپيونديد تا . طلب و باورمند به صف طبقه کارگر و نيروی رنج و کار همراه گرديم 

ود عاجز بوده اند چه رسد به رهايی و رستگاری بايد بدانند که تا به امروز از رستگاری خ. رستگارتان کنيم 

همانگونه که در داخل کشور، طی اين سالها ، فرقه گرايی مجال آنرا نيافت که پيشروان کارگری را از .  ديگران 

طبقه کارگر جدا کند، بلکه با بودن چکمه جا طلبانه قدرت مسلط استبداد حاکم، با يد بتوانند با جا گرفتن فعاالن و 

وان در کنار هم و در جهت پاسخگويی به منافع جنبش کارگری با يکديگر همراه گردند تا از تفرقه و مقابله با پيشر

اگر در داخل کشور چنين است ، در اينجا . گروه گرايی بستيزند و با همه توان وقدرت خويش با يکديگر عمل کنند

بايد هماهنگ و . راه بجابی نمی برد   کردن ، به شيوه همان خود گزينی و خود را مرکز عالم پنداشتن ، عمل

    ! مسئوالنه عمل کنيم

   از نگاه شما اين هماهنگی ها چگونه فراهم می آيد ؟ : گزارشگران 

ما ...«: از جمله . نکاتی را در ادامه کار بر شمرديم ٣ جمع ما با صدور اطالعيه شماره :امير جواهری 

؛ از تمامی جهانيان و آزاديخواهان ايرانی ، تشکلها مستقل مدافع ) سوئد(اعتصابيون سه روزه در گوتنبرگ 

کارگران ، احزاب، سازمانها و رسانه های خبری، از همگان دعوت کرديم تا در جهت اتخاذ تاکتيک های جديد از 

 – معلمان -زنان(خواست محمود صالحی در زندان مرکزی سنندج و آزادی تمامی فعاالن جنبش های اعتراضی 

در هماهنگی سراسری برای بر انگيختن افکار عمومی جهانيان ، تدارک کارزار ) انشجويان وکارگران د

 پشتيبانان ما ، روی سخن ما با شماست ، جان محمود صالحی در خطر   : در آنجا آورديم !  را فراهم سازيم  جهانی

 که   در بطن تغيير و تحوالت جامعه است مقاومت و ايستادگی مبارزان ،  است ، تنها اقدام جهانی درهماهنگی با

ما در استمرار حرکت اعتراضی خود، به پای هم . می تواند اين نظام کارگر ستيز را به عقب نشينی وا دارد

به بحث می نشينيم ونتايج آن را برای ) سوئد(صحبتی و سازماندهی تداوم اقدام جمعی خود در شهر گوتنبرگ



 

اين امر حساسيت فعالين تشکل ما نسبت به پيگيری اين کمپين دفاعی و » هماهنگی با شما اعالم می داريم

اشکال مختلف کار مورد بحث و گفتگو ) ٢٠٠٧ مه ٢( در نشست روز چهارشنبه. اعتراضی را نشان می دهد 

قرار گرفت که اعتراض ايستاده در برابر دفاتر روزنامه های کثيراالنتشارشهر، تلويزيون سراسری، پيوند 

وستان سوئدی و تدارک يک نشست مطبوعاتی و اطالعاتی با حضور نماينده گان رسانه های سوئدی و نماينده  د با

گان احزاب و سازمانها و فعاالن اتحاديه ای و غيره ،کمپين مالی وتقويت بنيه مالی در جهت ياری رسانی به 

، برجسته کردن ) او. ال( حساب نجيبه صالح زاده ،تقويت رابطه با اتحاديه سرتسری کارگران سوئد

 سازماندهی حرکت مشترک اعتراضی با فعاالن   کودکان و جوانان کارگران دستگير شده و زندانی ،  مشکالت

سوئدی، همينطور مشارکت با کميته ها و کانون های موازی درسطح کشورهای مختلف برای پيشبرد يک سلسله 

 امر اخراج نماينده گان قالبی جمهوری اسالمی از سازمان  که–تحرکات گوناگون و زنجيره ای در اين کشورها 

.  ، که شکل آنرا توافق جمعی ، فعاالن اين تشکل ها درهر شهری تعيين می کند-است ) او. ال . آ(جهانی کار   

هماهنگی با ديگر تشکلهای موازی در سطح شهر و کشورهای ديگر را چگونه فراهم خواهيد : گزارشگران  

 ساخت؟ 

تا به . انجام اينکار به تالش و پيگری الزم نيازمند است . راستش اين پرسش قابل توجه ای است :  جواهری امير

: پيشتر هم گفتم.  عمل می کردمانع تراشيهای گوناگون و بيشماربا امروز موانع زيادی در اين سلسله همگرايی ها 

ارگری ،  پيشروان کارگران و جانبداران مبارزه اگر در داخل کشورو زير تيغ نظام ضد ک. نبايد فراموش کنيم 

. در اينجا ما نيز می توانيم چنين کنيم . آنان ، توانستند سد و موانع موجود را پشت سر بگذارند و اتحاد عمل کنند

. همين اعتصاب غذا ی ما توانست ، کانون ما را که کارنامه عملی و اجرايی زيادی نداشت ، بر سر زبانها بيندازد

.  اين مرحله تنها کار و کار و بيرون آمدن از حرف و تکرار آن همه ، می تواند زمينه همکاری ها فراهم آورد در

. ما با احترام به استقالل کانون های موازی خود، آنها را به مشاورت و رايزنی و پيگيری امور فرا می خوانيم 

نيک مطمئن . ه بحث و همفکری فرا خواهند خواندهمانطور که آن رفقا هم ما را برای مشاورت و همکاريها  ب

هستيم که نبايد يکديگر را دور بزنيم ، بلکه صراحت و علنيت روابط و حفظ استقالل عمل کميته های محلی ، می 

مثال ما . تواند پشتوانه هماهنگی ها تلقی گردد و الاقل سازماندهی يک سلسله اعتراضات وسيع تر را فراهم سازد 

در برابر سکوت توطئه آميز رسانه های خبری جهان ازموج سرکوب خشن فعاالن کارگری  اول ماه مه می توانيم 

با فراهم ساختن ليست دستگيری ها ،  به فوريت ...  کرمانشاه و سنندج و –در تهران )  اردبيهشت ١١(امسال 

رااز سرکوب جنبش کارگری اعالميه مشترک بدهيم و به زبانهای مختلف همه اتحاديه و مجامع کارگری جهان 

ما می توانيم صندوق ياری های مالی ، که بايد پشتوانه اعتصابات و اعتراضات کارگران ايران .ايران مطلع نماييم 

شبهای همبستگی در حمايت از مبارزات . تلقی گردد، آنرا به کمپين جهانی ، صندوق پشتوانه اعتصابات بدل نماييم 

بانک خبری مشترک از مبارزات کارگران ايران .  داخل کشور تشکيل بدهيم کارگران و جنبش های اجتماعی

راديوی صدای کارگران رابرا ی رساندی صدای اعتراضات خودمان و فرياد صدای کارگران  . تشکيل دهيم 

بايد همفکری نمود و از مسابقه و رقابت ها کاست و به همراهی ها و . کار مشترک بسيار است . تقويت نماييم 

.   مشاورت ها و هم جهتی ها افزود  

 



 

آيا حرکت سه روزه شما ، توانست کمک مالی هم جمع آوری نمايد؟: گزارشگران   

کانون ما طی اين سه روز و پيش از آن نيز موضوع ياری رسانی مالی به خانواده محمود صالحی : امير جواهری 

در طی اين سه روز و اول ماه مه نيز . غاز کرده بوديم را آ) نجيبه صالح زاده(و فراخوان اعالم شده همسر ايشان 

از آنجا که پيشتر نيز کمپين مالی را برای .  کرون پول جمع کرديم ٧٢٠٠در تظاهرات صندوق گردانديم و مبلغ 

ياری به کارگران ايران با ديگر گروهبنديهای شهر دنبال می کرديم و مبلغی جمع آوری کرده ،توافق کرديم که 

/ ٠٠٠٠٠٠ کرون معادل٢٢/ ٠۵٢ا زاينرو موفق شديم که مبلغ. جمع آوری شده را راهی کردستان نماييممجموعه 

نجيبه :  به نام ٩٣۵۶٧ شماره حساب ١١٢۵١بانک تجارت بلوار کشاورز کد بانک ) سقز( تومان به ايران ٣

. يشتری دنبال کنيمتالش داريم که اين ياری رسانی مالی را با صربآهنگ ب. صالح زاده ارسال داشتيم   

  . رفيق امير چنانچه نکته پايانی داريد بفرماييد: گزارشگران 

از ) سوئد( گوتنبرگ –نکته مهم اينکه بايد از طرف همه ياران کانون همبستگی با کارگران ايران   : امير جواهری 

ع رسانی ما طی روزهای که با همه صميميت به اطال. شما و همه دست اندرکاران سايت گزارشگران تشکر کنم 

از همه آنهايی که . از همين فرصت بهره می گيرم . اعتصاب غذا ياری رسانديد و صدای ما را چند برابر کرديد 

اين حد از جانبداری نشان داد که دراين دوره ، . ما را تبليغ کردند و از اقدام ما پشتيبانی نمودند نيز سپاسگزاريم 

خی و قطبی سوئد هم می تواند تا اين حد صدا کند که در سقز هم بشنوند و با آن يک آکسون اعتصابی در کشور ي

همراه گردند و بکوشيم که اين صدا را تقويت کنيم و تا جايی که می توانيم از انحصار طلبی وفرقه گرايی حذر کنيم 

ه نباشيد می گويم و از شما بارديگربه شما در امر خبر رسانی خست. تا مردم نيز بر اعتماد خويش به ما بيفزايند 

  . رفيق عزيزم بهروزسورن به خاطراين گفتگو تشکرمی کنم

 
 

  و خسته نباشيد به همه شما با تشكر

 بهروز سورن
http://kdmahmodsalehi.blogfa.com/ 

http://3rooz.blogspot.com/ http://www.radiobarabari.net/files/2007/04/28/3.ram 

http://www.radiobarabari.net/files/2007/05/02/3.ram 
  

http://www.gozareshgar.com/?id=22&tid=1344 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

صاويری از کمپين اعتصاب غذای سه در شهر گوتنبرگ سوئدت  
 کانون همبستگی با کارگران ايران  گوتنبرگ

 

          
            

            
   

 

             


