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  اعتصاب غذا١١گزارش روز 

  رکارگ ی روز جهانرشدگاني از دستگتيدر حما
 ١٣٨٨خرداد  ١٢شنبه  سه                                                          دفرعباس   ـی ـ شهرام بجفیاصغر فتاح  

  
. اعتصاب غذای اصغر فتاحی، شهرام بجفی و عباس فرد در مقابل ساختمان پارلمان هلند يازدهمين روز خود را پشت سر گذاشت

  .رضه جسمی سنگينی پيش نيامده است مناسب است و عاوضعيت جسمی اعتصاب کنندگان صرفنظر از ضعف عمومی، کماکان نسبتًا

 با حضور در محل اعتصاب غذا ُافنسيوفعالين نشريه چپ .  انعکاس بيشتری يافته استاعتصاب غذا در اين روز :انعکاس بين المللی

اين نشريه قبال نيز به طور گسترده ای اخبار اعتصاب غذا و وضعيت . مصاحبه مفصلی با اصغر فتاحی و عباس فرد انجام دادند

ام شده عالوه بر زبان هلندی، به زبان انگليسی در مصاحبه انج. کارگران دستگير شده اول ماه مه در ايران را منعکس کرده بود

 يکی از نکاتی که در اين مصاحبه مورد بحث و .نشريات وابسته به اين جريان در کشورهای انگليسی زبان نيز منعکس خواهد شد

اعتصاب .  بودگفتگو قرار گرفت، پرونده سازی جمهوری اسالمی و ورچسب وابستگی زدن به فعالين سياسی و کارگری و اجتماعی

درباره بيم خود از ابراز داشتند؛ وشود،  وارد ميکنندگان نگرانی خودرا نسبت به فشارهای جسمی و روانی ای که به کارگران آزاد نشده

اين نکته برای مصاحبه کننده کامًال قابل درک . پرونده سازی برای آن ها و نمايش های احتمالی تلويزيونی يا مطبوعاتی گفتگو کردند

العات ايران بپردازد و اعتصاب کنندگان نيز پذيرفتند که اطبه مسائل کارگری در سايت اينترنتی بيشتربرابن شدکه اين نشريه وقراربود 

کلن های برلين، هامبورگ وشهرهمبستگی با جنبش کارگری ايران درهای  تشکلاز طرف ديگر، .ها قرار بدهندندراختيار آبيشتراخبارو

 کشور، خواستاربين الملل دراين اتحاديه ای وعفوهای به سازمانو اعتراضی به مقامات دولتی درهلندنامهبا ارسال روزاين درنيز

  .مسئول حفظ سالمتی اعتصاب غذا کنندگان دانستندهمچنين دولت هلند راجمهوری اسالمی شده و سرکوبگرانهمحکوميت اقدامات 

ا کارگران دستگير شده اول ماه کميته همبستگی ب. های ايرانی نيز در اين مدت ادامه داشته است ها و تشکل حمايت گروه : هاتيحما

عالوه . های قبلی قيد نشده بود مه در پاريس قبال در قطعنامه ای حمايت خود را از اعتصاب غذا اعالم کرده بود که متأسفانه در گزارش

 نيا در دانزن یگفتگوها«: در اين اطالعيه آمده است. نيز طی اطالعيه ای حمايت خود را اعالم داشت» گفتگوهای زندان«بر اين 

   .کند یم تيحما هلند کنندگان غذا اعتصاب ژهيبو یاسالم یجمهور سرکوب نيماش هيعل یاعتراض حرکات یتمام از راستا

 امديپ گونه وهر کنندگان اعتصاب جان حفظ تيمسئول و ميهست درهلند ونياعتصاب جان سالمت نگران که ميکن یم ديتأک آن بر عالوه

  ».باشد یم هلند دولت بعهده عمل نيا از یناش

در اين . اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران نيز طی نامه ای به اعتصابيون حمايت خود را از اعتصاب غذا اعالم داشته است

 یآزاد همانا که شما بحق یها خواسته از ما«: نامه حمايتی ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی اعتصاب غذا کنندگان آمده است

 اين در خود سهم به و ميکن یم قاطع تيحما است آنها یبرا يیقضا گرديپ هرگونه رفع و یکارگر نيفعال یمامت شرط و ديق یب و فورى

 تشكالت و آارگران یتمام از را یاسالم یجمهور ميرژ هاى سرآوبگري تيمحکوم و آرد نخواهيم آوتاهى تالشى هرگونه از راه

حمايت رفيقمان يداله خسروشاهی در تهيه امکانات مطبوعاتی در روزهای اين رابطه ما ازدر».ميخواستار جهان انساندوست و آارگرى

  .ها نيز به نتيجه برسند اخير تشکر کنيم و اميدواريم که اين تالش

رباره برگزاری دگفتگوبحث ومحل اعتصاب غذاين سياسی چپ مقيم هلند درفعالتعدادی ازبا حضوردر اين روز :اقدامات بعدی

 روز -خرداد ٢٢ژوئن، ١٢توافق براين بود که درروز . ورت گرفتهلند صمقابل سفارت جمهوری اسالمی درآکسيون اعتراضی در

ن سياسی حاضر توافق فعالياکثر. مقابل سفارت جمهوری اسالمی صورت داده شودرياست جمهوری، آکسيون اعتراضی درانتخابات 
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