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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

٢٠٠٧گزارش تظاهرات نهم اوت   

مدر مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهل  
                                    

شبيستم مرداد ماه هشتاد و ش                                                               ماستکهل -زب کمونيست ايران ح. ..   
 

 
 مرداد ١٨، روز )ITF(و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ) ITUC (سيون جهانی اتحاديه های کارگری راکنفد

هبر سرشناس  را به عنوان روز مبارزه جهانی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو، اين دو ر) اوت٩(ماه 

  . جنبش کارگری ايران اعالم کرده بود

  

، دبير کل اتحاديه بين المللی کارگران حمل و »ديويد کاکراف«، دبير کل اتحاديه های آزاد کارگری و »گای رايدر«

، قبل »محمود صالحی«و هم » منصور اسانلو«ما اميدواريم که هم «: نقل، در فراخوان اين کمپين جهانی اعالم کردند

و با فشارهای مستمری که بر مقامات حکومت اسالمی ايران وجود دارد آزاد شوند، اما اگر يک يا   مرداد ماه ١٨ز ا

در بازداشت بمانند، ما از همه اتحاديه های وابسته به اتحاديه های    مرداد ماه١٨هر دو نفر همچنان تا روز پنجشنبه 

و فدراسيون های جهانی اتحاديه ها می خواهيم روز بين  و نقل آزاد کارگری و اتحاديه بين المللی کارگران حمل 

   » .المللی اقدام در همبستگی با کارگران ايران را در آن تاريخ برگزار کنند

 

کمپين فعالين جنبش کارگری خارج از کشور متشكل از کميته های همبستگی و نهادهای مدافع جنبش  در اقدام ديگری

، به ٢٠٠٧ آگوست ١١ تا ٤استراليا و کانادا، در يک اقدام مشترک هفته ای را از کارگری در کشورهای اروپا، 

  .عنوان هفته کمپين اعتراضی مشترک برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو اعالم کرده اند

  

هم  مرداد، برابر با ن١٨کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، فراخوان اتحاديه های بين المللی کارگری در 

آگوست، و کمپين مشترک فعالين جنبش کارگری خارج کشور را حرکت مثبت و ارزشمندی در مبارزه برای آزادی 

 اعضا و دوستداران حزب کمونيست ايران و  تشکيالت های کشوری واين فعالين کارگری ارزيابی کرده و از همه

ر  های انسان دوست را فرامی خواند که بهکومه له، مردم آزادی خواه، احزاب و سازمان های سياسی چپ و نهاده

  .طريقی که برايشان مقدور است به اين کمپين تالش برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو فعاالنه شرکت کنند

  

و با ) ITF(و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ) ITUC (کنفدارسيون جهانی اتحاديه های کارگری فراخوان 

ها و نهادهای چپ و کارگری و انساندوست در داخل و خارج کشور  وسيعی از جانب سازمانحمايت و پشتيبانی 
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  . مواجه گرديد

  

 -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران  از جملهدر پاسخ به فراخوان اتحاديه های بين المللی کارگری،

 فارت حکومت اسالمی مقابل سی را درناستکهلم، همانند کشورهای ديگر با انتشار اطالعيه ای اعالم کرد که آکسيو

 و از اين طريق از همه انسان های آزادی خواه و احزاب و سازمان های چپ و مدافع کارگران . خواهد کردبرگزار

   .دعوت به عمل آورد تا در اين حرکت حضور فعالی داشته باشند

 و همچنين مان ها و احزاب سوئدی و ايرانیخواه، فعالين چپ و کارگری و نمانيدگان ساز جمع زيادی از مردم آزادی

در مقابل سفرا حکومت اسالمی در  ،٢٠٠٧  اوت٩  ظهر روز از  بعد٢تعدادی از زندانيان سياسی سابق، ساعت 

زادی فوری و بدون قيد و شرط آبا افشای ماهيت سياست های غيرانسانی حکومت اسالمی، بر تجمع کردند تا استکهلم 

  .نمايندگان جنبش های اجتماعی تاکيد  اسانلو و همچنين همه دستگيرنصورمحمود صالحی و م

نمانيدگان سازمان ها و احزاب سوئدی و ايرانی در اين آکسيون سخنرانی کردند و با افشای ماهيت سياست های 

غيرانسانی حکومت اسالمی، بر آزادی فوری و بدون قيد و شرط محمود صالحی و منصور اسانلو و همچنين همه 

   .دستگيرگان جنبش های اجتماعی، حق تشکل و اعتصاب و آزادی بيان و همبستگی بين المللی کارگران تاکيد کردند

ابتدا .  را به اطالع می رسانيم در استکهلم اسالمیحکومتارش کوتاهی از پيشبرد تظاهرات جلو سفارت ذيال گز

و . ، مجريان اين آکسيون اعالم گرديد رضايیفريده و  اطيابیرفقا پيافهرست برنامه های اين تظاهرات از جانب 

  :برنامه به ترتيب زير اجرا گرديد

  اسامی سخنرانان
  
- Christer Bengtsson ، از اتحاديه دانش آموزان سوسياليست)SSU facken(  

  . شمسی خرمی، عضو کميته مرکزی حرب کمونيست ايران-

- Per Åkeاوفنسيو«ه و يکی از سردبيران نشريه چپ خوا از سوی حزب سوسياليست های عدالت«.  

  . سيامک بهاری، از حزب کمونيست کارگری-

- Thomasجبهه انقالبی ، از )Revolutionära Fronten(  

  . مظقر فالحی، از سوی انجمن کارگری جمال چراغ ويسی و همبستگی بين المللی کارگری-

  . سوئد-ری  محمد اميری، از کميته همبستگی بين المللی کارگ-

  . منوچهر کاسوری، از کميته لغو اعدام-

  . کمونال نيز از اين حرکت پشتيبانی به عمل آوده بودند٣٤ حزب چپ سوئد و کلوب -

  . رحيم يزدان پرست، از فدراسيون پناهندگان-

  .  ماريا رشيدی، از فعالين جنبش زنان-

  ).در تبعيد(ن ايران هيئت دبيران کانون نويسندگا سوی  عباس سماکار، از -

  . اردوان زيبرم، از سوی بخشی از زندانيان سياسی سابق-
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 نامه اعتراضی ،)Lo( فدراسيون سراسری کارگران سوئدهمزمان با اين تظاهرات هيئتی از جانب بخش بين المللی 

از  ) Wanja Lundby-Wedin(خانم وانيا لوند بی ودين. به سفارت حکومت اسالمی تحويل داداين فدراسيون را 

در نامه ای به احمدی نژاد از دولت جمهوری ) LO(عضو سازمان سراسری کارگران سوئد  کارگر  ميليون٢جانب 

در اين نامه ضمن اشاره به . اسالمی خواست که برای هميشه به پايمال کردن حقوق اتحاديه ای در ايران پايان دهد

ه ای کارگران و مردم ايران و همچنين سابقه دستگيری و  پاي موارد متعدد تعرض جمهوری اسالمی به حقوق

 از احمدی نژاد خواسته شده است که برای آزادی فوری اين دو فعال ،بازداشت محمود صالحی و منصور اسانلو

  .نامه فوق در اين تظاهرات قرائت گرديد و ترجمه فارسی آن نيز ضميمه اين گزارش می باشد .کارگری اقدام شود

 نيز از اين حرکت پشتيبانی به عمل -کمونال -اتحاديه کارگران بخش خدمات استکهلم  ٣٤وئد و کلوب حزب چپ س

  .آوده بودند

محمود «: شعارهايی که بر روی باندرول ها و پالکاردها نوشته شده و يا از بلندگو اعالم می شد عبارت بودند از

زنده باد همبستگی بين المللی «، »!زنده باد سوسياليسم«، »!دمنصور اسانلو آزاد بايد گرد«، »!صالحی آزاد بايد گردد

دانشجوی زندانی آزاد بايد «، »زندانی سياسی آزاد بايد گرد«، »سرنگون باد حکومت اسالمی ايران«، »!کارگران

  ...و» !کارگر دانشجو اتحاد اتحاد«، »!گردد

  . خود خاتمه دادندیاين حرکت اعتراضبه شکل راهپيمايی به  ،در پايان شرکت کنندگان

  :ضمائم

  : پيام محمود صالحی از زندان سنندجمتن 
  لون و آقای اسا خطاب به تمام کارگران و دلسوزان سازمانده و شرکت کننده در کارزار برای رهائی صالحی

 يک روز جهانی را ITF و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ITUCهای کارگری  کنفدراسيون جهانی اتحاديه

من و همسرم نجيبه . اند لو، از رهبران سرشناس جنبش کارگری ايران، اعالم کردهنبرای آزادی من و آقای اسا

  . کنيم صميمانه از اين اقدامات مبارزاتی تشکر می

اسی و همين جا الزم است عميقترين تشکرهای خود را نثار فعالين کارگری و عزيزانی کنيم که در شرايط سخت سي

اقتصادی داخل ايران با تحمل مصائب فراوان کمپين پشتيبانی از من را پيش برده و برای رهائی من و آقای اسالو 

  .اند کوشيده

 اگوست را به عنوان ١١ تا ٤کنيم که از   تشکر می،»کمپين فعالين جنبش کارگری خارج از کشور«همچنين از اقدام 

  .اند لو، اعالم کردهن آقای اساهفته اعتراض مشترک برای رهائی من و

  
من در طی حدود سه دهه مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و مردم در ايران بارها در شرايط بسيار دشوار و طاقت 

ها مقاومت کرده و  در چنين مواقعی آنچه به من قدرت بخشيده تا در برابر ناماليمات و سختی. ام فرسائی قرار گرفته

مه دهم اين حقيقت بوده و هست که من بخشی از يک طبقه جهانی هستم؛ طبقه ای که هميشه و به به مبارزه خود ادا

ها از قيد استثمار، بی حقوقی، جنگ،  شکلی از اشکال مشغول مبارزه برای تحقق حقوق خود و رهائی کليه انسان

ئی که  ران و مردم آزادهصف کارگ. داری بوده و هست مصائب جامعه سرمايه نژادپرستی، تخريب طبيعت و ساير
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 داشته شدن کارگران در ايران و  ايد تا عليه محروم نگه ، در کشورهای مختلف گرد آمده٢٠٠٧امروز، نهم اگوست 

  .لو اعتراض  کنيد فقط يکی از بروزهای اين واقعيت استنبرای آزادی من و آقای اسا

ام که قصد شرکت در مراسم  ا به اين خاطر زندانی شدهدانيد من با يک کليه بيمار صرف همانطور که شما به خوبی می

جا بر خالف تمام عرف انسانی و بين المللی از مداوای الزم و شرايط  من در اين. ام مستقل روز جهانی خود را داشته

ند ای فکر ک  خواهند کارگر به خود بعنوان يک طبقه داران ايرانی نمی ام چون سرمايه مناسب محروم نگه داشته شده

که روز جهانی دارد، سنت مبارزاتی جهانی دارد و ميتواند بر همبستگی جهانی تکيه کند و اگر چنين کرد او را تنبيه 

 داران ايرانی گردن نگذاشته و نمی من به عنوان يکی از فعالين کارگری مفتخرم که به اين خواست سرمايه. ميکنند

  .گذرانم لين کارگری و مردم آزاده اين روزهای سياه را میگذارم و به اتکا به پشتيبانی مبارزاتی همه فعا

  
کارگران در جهان اين اشکال را در . تواند اشکال مختلفی به خود بگيرد مبارزه برای احقاق حقوق کارگران ايران می

واهم من در اين گوشه زندان می خ. های امروز فقط يکی از اين اشکال است تجمع. اند کشورهای مختلف بکار گرفته

کنم؟ چون معتقدم  چرا اين خواست را مطرح می. لو اشکال موثرتری پيدا کندنکه مبارزه برای رهائی من و آقای اسا

. ئی هستند که کارگران ايران در شرايط حساس گذر از بی تشکلی و وارد شدن به مرحله برخورداری از تشکل توده

ها کارگر خواهد داد که ميتوانند با پرداخت   اطمينان را به ميليونآزادی ما اين. در چنين شرايطی بايد ما بيرون باشيم

  .جمله برگزاری مراسم مستقل روز جهانی خود و ايجاد تشکل، مبارزه کنند هزينه کم برای احقاق حقوق خود و از آن

ول ماه مه  نفر از برگزار کنندگان ا١١مقامات قضائی . کنم از اين فرصت برای يادآوری يک مسئله استفاده می

های مختلف از نفت و پتروشيمی تا  کارگران عرصه. اند  در سنندج را به حبس و شالق محکوم کرده٢٠٠٧

های  همه فعالين جنبش. ها و کارگران ساختمانی گرفته الزم است خواستار لغو فوری اين احکام گردند خودروسازی

کسانی که . ت در دست طبيعت خالق تمام نعمات هستندکارگران دس. گوناگون ضروری است که به اين کمپين بپيوندند

  .توانند کارگر را به خاطر برگزاری روز جهانی خود مجازات کنند نقش مفيدی در جامعه ندارند نمی

لو خواست لغو فوری احکام شرکت کنندگان در نشکی ندارم که شرکت کنندگان در آمپين لغو احکام من و آقای اسا

خود من نيز در اعتراض به احکام کارگران اول ماه سنندج . های خود خواهند افزود به خواستاول ماه مه سنندج را 

  . از ساعت ده و به مدت بيست و چهار ساعت دست به اعتصاب غذا خواهم زد) پنج شنبه(از فردا 

  
  عزيزان و دلسوزان،

يم و خود را از دست مصائب جامعه توانيم حقوق خود را بدست بياور به اتکا به نيروی متشکل و مبارزاتيمان می

  .روز به اميد آن. داری نجات بخشيم سرمايه

  
  ٢٠٠٧ اگوست ٨

  زاده محمود صالحی و نجيبه صالح
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  ، به احمدی نژاد)LO(نامه سازمان سراسری کارگران سوئد 
  

   جمهوری اسالمی ايران،رئيس جمهور

  ٢٠٠٧ اوت ٨تاريخ 
  ن و زندانی بودن آقايان منصور اسانلو و محمود صالحیدر باره نقض حقوق اتحاديه ای در ايرا

  

LOدر .  مراتب نگرانی خود را از ادامه بدتر شدن حقوق اتحاديه ای و وضعيت حقوق بشر در ايران اعالم می دارد

سال های اخير ما از طرف منابع مختلف گزارش هايی را در مورد زندانی شدن فعالين اتحاديه ای در شهرهای 

  . ران دريافت کرده ايممختلف اي

LO  او يکی از بنيان گذران اتحاديه .  شديدا برآشفته است، از اين که محمود صالحی کماکان در زندان بسر می برد

سراسری خبازان در شهر سقز و همچنين کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و در عين حال سخنگوی 

  .روز به وخامت می گرايدوضعيت سالمتی ايشان هر . اين نهاد است

  

 ژوئيه ربوده ١٠ هنگام سفر با اتوبوس در روز ،منصور اسانلو، دبيرسنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه

 آنهم به ،متهم شده است» توطئه عليه امنيت ملی«طبق گزارشات رسيده او به . شد و روانه زندان مشهور اوين شد

 فعاليت های عادی اتحاديه ای بشمار می ،راسيدن جهانی اتحاديه های کارگریخاطر فعاليت هايی که از نظر کنفد

  .رود

  

از جانب سازمان سراسری کارگران سوئد، و دو ميليون عضو آن، از شما آقای رئيس جمهور می خواهم که در 

ن رفع اتهام کامل ارتباط با نهادهای ذيربط اقدامات الزم برای آزادی فوری منصور اسانلو و محمود صالحی و همچني

همچنين می خواهم که حکومت برای هميشه به نقض حقوق اتحاديه در . و بدون قيد و شرط از آن ها را انجام دهيد

  .ايران پايان دهد

   

  با احترام

  دبير سازمان سراسری کارگران سوئد

Wanja Lundby-Wedin  

  

  

  
 م استکهل٢٠٠٧ از تظاهرات نهم اوت تصاويری
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