
 بندی از يک اعتصاب غذا جمع

  
  فی ـ عباس فردجاصغر فتاحی ـ شهرام ب

 ٧پنجم يونی، ساعت (ـ در روز جمعه   روز١۵پس از  اعتصاب غذای اصغر فتاحی، شهرام بجفی و عباس فرد در مقابل پارلمان هلند ـ

  .پايان رسيد با موفقيتی بيش از انتظار به) شب

چنين واکنشی نسبت  کوب کارگران در اول ماه مه و همتر يک فرياد طبقاتی برخاسته از سر ی آغازين آن بيش اين آکسيون که انگيزه

کمک چند تن  به ی خود ـ  روزه15ی  کنندگان در مقابل سرکوب کارگران بود، در پروسه تفاوتی حاکم در روابط پيرامونی اعتصاب بی به

ای از روابط فراروييد که  شبکه ـ به از فعالين سياسی و کارگری در هلند و حمايت اغلب نهادهای کارگری و سياسی در ديگر کشورها

طبقاتی داشت و ـ  ی شخصی تر جنبه اين اعتصاب غذا که در آغاز بيش. الزامی، کارساز و ناگزير است) خصوصًا در هلند(ی آن  ادامه

يک   به مهای نداشت؛ در ادا ، پشتيانی چندان قوی)از بستگان يکی از اعتصاب غذاکنندگانمتشکل (ی آماتور   نفره5جز يک گروه  به

گان کارآزموده تبديل گرديد که در چند سطح گسترش داشت و  دهنده  های ارتباطی متعدد و تدارک آکسيون گروهی و برخوردار از کانال 

  .داری دست يافت نتايج ادامه  به

صاب غذا خواهد کرد و  روز اعت۶مدت  بستگی و فقط به گرچه اعتصاب را دو نفر شروع کردند و نفر سوم هم اعالم کرد که برای هم

گذشته از .  نفره تبديل شد۴يک گروه  ـ به عمًال ذا ـغها پيوست و اعتصاب  آن خواست که از او نامی برده نشود، اما نفر چهارمی هم به

 ٢١ تا ۶ين ب(های متغيری   تنها بودند و مابقی روزها را در ميان جمع در مقابل پارلمان  روز را ۴اين، اصغر فتاحی و عباس فرد فقط 

داريوش راد : برای مثال. نمود يک تحصن نسبتًا وسيع تبديل می ـ به عمًال سرکردند که اعتصاب غذا را ـ) نفر، بدون احتساب خودشان

ی زمانی با  ـ در کنار اعتصابيون گذراند و در همين پروسه بدون غذا  روز را ـ١٠ذا کرده باشد، حدود غکه رسمًا اعتصاب  بدون اين

بروز اين . کرد تری را دعوت يا جذب می دهی کمپين آزادی اسانلو بود و در اين زمينه افراد بيش ی اينترنشنال مشغول سازمانامنست

کار تخصصی،  تر و مؤثر وجود دارد که در پرتو تقسيم  امکانات بسياری برای کار وسيع) حداقل در هلند(شرايط نشان از اين دارد که 

گيری  نتايج چشم های سياسی به های نظری، ساختارهای بوروکراتيک و خودمحوربينی و با عبور از بعضی باسمه  ای و خردمندانه منطقه

  .هم خواهد رسيد

گيری براساس اتفاق يا  موضوع، استدالل، تحقيق، نتيجه آگاهی به: يعنی(را در معنای عميق آن » خرد«که  هرروی، ضروری است به

ای جز پاسيفيزِم  های ظاهرًا زيبا پنهان شدن نتيجه فهميد؛ وگرنه در پشت واژه) عمل مجدد... دالل واکثريت آرا، عمل و سرانجام است

  .نخواهد داشت) کند اتميزه را نمايندگی می» مِن«که تنها در شکل اکتيو است و (فعال 

ی   وسيعی در ابعاد گوناگون جامعهی گرانه ی گروهی و جمعِی اين اعتصاب غذا نشان داد که چه ظرفيت حمايت از طرف ديگر، تجربه

ها دست يافت و در همين جامعه هم  ی آن ی همه ريشه توان در پرتو خردورزی پراتيک، طبقاتی و کارگری به هلند وجود دارد که می

هی جايگزين ی کوتاه مدت معلوم شد که هرگاه منافع محدود گرو تر، طی همين پروسه ها مهم ی اين از همه. طور مثبت اثرگذار بود به

فريادگر را » مِن«گيرد و  ـ از هرسو تابيدن می  و طبقاتی ی پراتيک روشن ی نتيجه مثابه به گرايی ـ های طبقاتی گردد، هم نيازها و خواست

يت رسم های افراِد به کند؛ و گام خردورز تبديل می» مِن« شناسد، به رسميت می يی که موجوديت هرفردی را به»ما«بخش  در گرمای جان

  .سوسياليستی استيابی کارگری و ی سازمان ين مرحلهايْن نخست. رودپاسداران شِب سرد سرمايه ميستيز هم، بهسويی با همدرشناخته شده، 

***** 

 آن جا سعی خواهد شد که آوردهای آن اشاراتی شده است؛ اما در اين دست  گزارشی که قبًال از اعتصاب غذا ارانه گرديد، به۵گرچه در 

های گوناگون  نقش مثبت افراد و گروه طور سيستماتيک و پيوسته ارائه گردد تا ضمن ايجاد امکاِن پيگيرِی روابط نوبنياد، به اشارات، به

گرانی باشيم که اعتصاب غذاکنندگان را در اين امر طبقاتی   گزارش تالش ها و حقايق، سپاس تر بپردازيم تا با بيان ارزش نيز بيش



گران نبودند و اعتصاب غذاکنندگان در  که اگر اين تالش حقيقت اين است. ی فراتر از مطلوب رساندند ا نتيجه کردند و بهراهی  هم

 .مردند شدند و می بخشيدند و آب می  تنها شعاع بسيار کوچکی را گرما می فدا ی شمعی جان ماندند، همانند شعله میی امکانات خود محدوده

  :رسمی در هلندـ نهادهای دولتی و ١
جنبش کارگری در  طرفداری از آکسيون اعتصاب غذا و مسائل مربوط به ـ پارلمان هلند، با سؤاالتی که حزب سوسياليست پارلمانی به

پارلمان ارسال گرديد، پذيرفت  که از طرف اعتصاب کنندگان مستقيمًا به هايی چنين نامه ايران در مقابل وزير امور خارجه قرار داد و هم

گردد که  هايی برمی کنوانسيون ی اين بحث و گفتگو به زمينه. ی سرکوب کارگران در ايران را مورد بحث و گفتگو قرار دهد که مسئله

چگونگی  ی اساسِی مناسبات اقتصادی و سياسی دو دولت ايران و هلند، به جز مسئله ی آن به مورد قبول هردو کشور است؛ و نتيجه

  .گی داردی آکسيون نيز بست ادامه

اند، در  جاکه از جوانب مختلف زير فشار قرار گرفته اند، اما ازآن العملی نشان نداده های کارگری هلند هيچ عکس ـ گرچه هنوز اتحاديه

 ارسال شده FNVی واحدهای  همه ای که به  نامه30های مکرر و حدود  جز تلفن به. واکنش خواهند بود ای نه چندان دور مجبور به آينده

اند که در رابطه با سرکوب کارگران در ايران واکنش  اين اتحاديه فشار وارد آورده ين نفر از عناصر مترقی و کارگری نيز به ت، چنداس

نفوذ قابل ) ترين اتحاديه کارگری در هلند ترين و غيرمذهبی ترين، کارگری اين بزرگ (FNVی  دو نفر از اين افراد در بدنه. داشته باشد

 .سو هستند و با مواضع اعتصاب غذاکنندگان نيز همتوجه دارند 

  :های غيردولتی و رسمی در هلند ـ تشکل٢
اند که  های اعتصاب غذاکنندگان حمايت کردند و قول داده نيز از خواست) ترک و عمدتًا مراکشی(کارگران مهاجر  های مربوط به ـ تشکل

و مراکش فعاالنه از تشکل مستقل کارگری در ايران ] »ديسک«: برای مثال[ه های ترکي جا گسترش دهند که اتحاديه حمايت خودرا تا آن

ی  چگونگی ادامه ی احمد پوری برقرار شده است، قابليت گسترش فراوانی دارد که به کننده اين رابطه که با کمک تعيين. حمايت کنند

، »فدراسيون کارگران ترک در هلند «ر اين زمينه ازد. دهِی حمايت از جنبش کارگری ايران در هلند بستگی دارد آکسيون و سازمان
ی  که عمدتًا دربرگيرندهـ » ی مديترانه مرکز توسعه و همکاری مهاجرين اروپا و حوزه«و » کنفدراسيون کارگران ترک در اروپا«

 .توان نام برد ـ می کارگران مهاجر مراکشی، تونسی و الجزايری در اروپاست

  :ررسمی و غيردولتی در هلندهای اپوزيسيون غي ـ تشکل٣
که از  اين پالتفرم ضمِن اين. های اعتصاب غذاکنندگان حمايت کرد  تشکل چپ و راديکال ترک در اروپا نيز از خواست14ـ پالتفرم 

جمه ترکی تر ها را نيز از هلندی به ی آن ی سرگشاده ی مفصلی با دو نفر از اعتصابيون داشت، نامه مصاحبه» دونوشوم«طرف نشريه 

اين رابطه نيز با کمک احمد پوری برقرار شد و قابلت . های داخل ترکيه فرستاد های چپ ترکيه و تمام اتحاديه کرد و برای سايت

  .دهِی حمايت از جنبش کارگری ايران مشروط است ی سازمان نحوه گسترش فراوانی دارد که به

روزنامه شنبه آتی نيز که پنج استقرارتصاب غذا حمايت کرد وآکسيون اعمطالبات مطرح دراز) NCPN(ـ حزب کمونيست هلند 

ی  ی سياست وزنه صهعراختيار داشت و در نيروی قابل توجهی در٨٠ی  اين حزب که در دهه. ها داشته باشد ای با آن مانيفست مصاحبه

 با کمک احمد پوری براين رابطه نيز. ستتبديل شده ا) حال رشدکمی درطور اما به(ک جريان کوچک ي شد، اينک بهمحسوب مي مهمی

  .گرديد قرار

ی  ـ ضمن انتشار نامه تر و مؤثرتری دارد که در ايرلند، انگليس و کشورهای اسکانديناوی حضور گسترده ـ گروه ُافنسيو در هلند ـ

زبان  که اين مصاحبه به ستقرار ا. ها داشت که در سايت خويش منتشر کرد ای هم با آن ی اعتصاب غذاکنندگان، مصاحبه سرگشاده

رسد که اين گروه ضمن محدوديت کّمی، از تحرک و  نظر می چنين به. قابل دريافت باشدانگليسی ترجمه شود تا در ديگر کشورها نيز 

قول داد ) اميل(کننده  ها، مصاحبه ی طوالنی با يکی از فعالين آن هرروی، طی مصاحبه به. بااليی برخوردار استنسبتًا شور اکسيونيستی 

تواند بخشی از اين  ی مستمر با اين گروه می نظر ما رابطه به. شرکت خواهند کرد) در مقابل سفارت رژيم( يونی ١٢که در تظاهرات 

  .]١[واقعيت تبديل کند ادعاها را به



جا که اين  اند؛ اما ازآن دهها و جريانات راديکال ديگری هم از مطالبات اعتصاب غذاکنندگان حمايت کر  گروه باال، گروهدوجز  ـ به

 .ماند تا دريافت حمايت مکتوب و عملی اين می. ها نام برد توان از آن ها شفاهی بوده است، نمی حمايت

  :آکسيون ی افراد مردم نسبت به گرانه ـ واکنش حمايت۴
ها و ايرانی و غيره ديدند که از  دیهای گوناگونی را از هلن که اعتصابيون در مقابل پارلمان نشسته بودند، واکنش  روزی١۵ـ طی 

يک زن و مرد هلندی از اعتصابيون سؤال کردند که آيا شما : برای مثال. جويانه تا جانبداری فعال متفاوت بود عنادورزی پرخاش

 گفته شد که اول ها آن که به که با پاسخ مثبت مواجه شدند، خواستند که ليست حمايتی را امضا کنند؛ و وقتی سوسياليست هستيد؟ هنگامی

تر  اطالعات بيش موضوع آگاه شوند، با تندی جواب دادند که وقتی سوسياليست و ايرانی هستيد، نيازی به ی سرگشاده را بخوانند تا به نامه

شود و سؤال  اعتصابيون نزديک می يک نفر ايرانی سالنه سالنه به): ی باالست که صددرصد برعکس نمونه(يک مثال ديگر . نيست

جا  آن سرانجاِم اين گفتگو به. کنيم شود که از جنبش کارگری در ايران حمايت می او گفته می ايد؟ در جواب به جا نشسته کند که چرا اين می

معرفی کرد و هرچه از ) که عمًال يک حزب فاشيستی است(ترين حزب هلند  رسيد که اين آقای ايرانی خودرا طرفدار دست راستی

رود تا با دوستانش برگردد و  که می ی اين بهانه کرد و به) که در آن لحظه تنها بودند(کننده  ، نثار دو نفر اعتصابفحاشی ياد گرفته بود

که  حقيقت اين است. دهد های افراطی حقيقت را نشان می اما اين دو نمونه تنها جنبه. هم بريزد، از صحنه گريخت بساط اعتصابيون را به

 نفرشان واکنش مثبت و ٢گرفتند،   نفر مخاطب قرار می۵کردند و اگر اين  اعتصابيون توجه می  نفر به۵ب تقري گذر، به  ره١٠٠از هر 

گرفتند و برای  زبان هلندی در کنار اعتصابيون قرار می  روز دو نفر جوان مسلط به15بنابراين، اگر طی اين . دادند جانبدارانه نشان می

 امضای حمايتی از ٣٠٠٠سادگی اين امکان وجود داشت که  عتصاب غذا از چه قرار است، بهدادند که داستان ا عالقمندان توضيح می

که از  ی جالب اين نکته.  امضای حمايتی جمع کنند٣٠٠اما چنين امکانی وجود نداشت و اعتصابيون تنها توانستند . مردم عادی گرفت

ی اعتصاب غذا نشان  مسئله سمپاتی را بهترين توجه و  بيش۵۵ی افراد باال و٢٠ تا ١۴های بين  های سنی مختلف، جوان ميان گروه

  .دادند می

های  اوًالـ طيف: که گر اين است  روز و برمحور اعتصاب غذا روی داد، نشان١۵ها و مشاهداتی که طی اين  ی ارتباط ـ مجموعه

ـ جلب حمايت  دانند؛ دومًا ن در ايران نمیچيز در مورد ايران و خصوصًا در مورد وضعيت کارگرا هيچ) تقريبًا(گوناگون هلندی 

ـ  العاده مشکل و تقريبًا غيرممکن است؛ سومًا گرانه امری فوق ی آگاه زمينه بدون پيش) های گوناگون بندی ها و گروه از طيف(ها  هلندی

ق رمانتيک و غيرعملی است؛ ی يک آرزوی فو کننده ای را نشان دهد، بيان کار سازنده که راه  بيش از اينworker to workerشعار 

های  که گروه ، ايجاد ارتباط با نهادهايی است)اعم از هلندی و غيره(مردم و کارگران هلند  رسانی به ترين راه اطالع چهارمًاـ مثبت

های  لکه ايرانیها، ب زند؛ پنجماًًـ بدون ايجاد تصويری مشترک از منافع مشترک، نه تنها هلندی هم گره می شان به مختلف را حول منافع

  .دهند کارگری در ايران نشان نمی جنبش ای به مقيم هلند هم واکنش چندان جانبدارانه

ی  همه برقرار کردند، به) اعم از هلندی و غيرهلندی يا دولتی و غيردولتی(های مختلف  که اعتصاب غذاکنندگان با گروه هايی ـ طی تماس

تا در خواهند کرد در مورد وضعيت کارگران و موقعيت جنبش کارگری در ايران تهيه ی اطالعاتی  ها قول دادند که يک دفترچه آن

همان  ی آن به   گرانه باشد و ادامه تواند آغاز يک روند آگاه ی اطالعاتی تنها می اين دفترچه. های بعدی در اختيارشان گذاشته شود تماس

گرانه از جنبش  پوشی از پراتيک حمايت اين ضرورْت معنايی جز چشمناديده گرفتن : که سرانجام اين. ی آغازش ضروری است اندازه

 .شود عاملی برعليه جنبش کارگری تبديل می ـ به ناگزير پوشی عملی و ادعاهای نظری ـ ايران ندارد؛ و تناقض اين چشمدر کارگری 

  :ها از ديگر کشورها ـ پيام حمايتی از غيرايرانی ۵ 
خواه سوئد بود که  اعتصاب غذاکنندگان رسيد، از حزب سوسياليست عدالت  و از کشورهای ديگر بهها که از غيرايرانی ـ تنها پيامی

برقرار کرد و از ) اين تجسم روح رفيقانه(هايی بود که سارا طاهری  همت تماس اين پيام به. شود ی سوئدی ُافنسيو محسوب می شاخه

خورد تا  تسکين درد می تر به رسانی کافْی بيش ی رابطه و اطالع يز بدون ادامههرروی، اين پيام ن به. جديت بسيار بااليی برخوردار بود

  .معالجه و جلب پشتيبانی از جنبش کارگری در ايران



  :ها و جريانات ايرانی ـ حمايت افراد، گروه۶
هيئت مشورتی «حمايت برخاست،  به) کردند که از دستگيرشدگان اول ماه حمايت می(که از اعتصاب غذاکنندگان در هلند  ـ اولين جريانی

های ديگر بود که  ابتکار مجتبی آزاد صورت گرفت و آغازگر حمايت ـ به احتمال بسيار قوی به اين حرکت ـ. بود» اتحاد چپ کارگری

  .جای تقدير دارد

ز سالمتی اعتصاب با تکيه برنگرانی ا» جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی ـ سوئيس«، »هيئت مشورتی اتحاد چپ کارگری«ـ پس از 

وساطت دوست عزيزمان علی شير مبارکی صورت گرفت که  احتمال بسيار قوی اين ابتکار به به. کنندگان، خواستار قطع آن شده بود

  .رق کارگری اوستی ِع دهنده نشان

از .  اعتصاب غذا حمايت کردندنيز از» ـ هلند) ايران ـ افعانستان( مارس 8تشکل زنان «و » خانه هنر ـ هلند«، »ميز کتاب آمستردام«ـ 

 که با حضور مکرر خود ]ريدا خانمويژه ِف  و به)دن هاخ (، مسعود، بهمن، سيامک، ناصر نجفی، حسين)آمستردام (حسين[اين دوستان 

اش ما را  نوشتهمهری جعفر اميری که در  جا از بی ما در اين. کنيم در مقابل پارلمان برپتانسيل اثرگذاری اين آکسيون افزودند، تشکر می

های آقای محمد اسدزاده که هم  کنيم؛ و از محبت کند، ابراز گاليه می جنبش کارگری متهم می مآبانه به فردگرايی و برخورد قيم ضمنًا به

رد، موجب های سرخی که آو گرانه فرستاد و هم با حضور خود و الله پيام حمايت» فرهنگی انديشه ـ هلندـ  کانون اجتماعی«ازطرف 

  .کنيم قوت قلب ما شد، تشکر می

کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ، کانون همبستگی با کارگران [گر از جنبش کارگری در آلمان  های حمايت نهاد«ـ از 

پارلمان هلند  نه بهگرا ی حمايت که با ابراز پشتيبانی خود و ارسال نامه» ]ايران ـ کلن، و گروه همبستگی با جنبش کارگری ـ  برلن

  .فشاريم گرمی می کنيم و دست اين رفقا را به ، قدردانی می و وجه کمپينی حرکت ما را رسميت بخشيدندموجب تقويت روحيه ما شدند

 کميته همبستگی با کارگران«و » ی دانشجويی بلژيک کميته«، »المللی درحمايت از کارگران ايران اتحاد بين«، »گفتگوهای زندان«ـ از 

کنيم؛ و  حمايت از آکسيون اعتصاب غذا برخاستند، تشکر می که با صداقت و صالبت به» دستگير شده اول ماه مه در پاريس

 در اين رابطه دست رفقايی همانند يداله خسروشاهی، نسان. های مؤثرتری برداريم ها گام راستايی با آن که درآينده بتوانيم در هم اميدواريم

  .فشاريم میگرمی  بهشناسيم،   را که نمی  و ديگرانی)کلن (، نادر)پاريس(

سوی کارگرانی که در ايران  ها را به آوايی که با يادداشت و شعر شورانگيزش ما را بهانه قرار داد تا چشم ـ از دوست عزيز آقای گيل

کنيم و  لب کند؛ از صميم قلب تشکر میپردازند، ج دهند و تاوان می ی خويش ادامه می طلبانه ی پرصالبت، فرارونده و حق مبارزه به

  .ـ بجوشد پرخروش چنان  هم ها سال ديگر ـ ی جوشان و انسانی ده اميدواريم که اين چشمه

  .گزاريم مورد تفقد قرار دادند، سپاساشکال محتلف  به که ما را  جوانـ از هژبر عزيز، فريبا خانم و ساِم

مان را شاد کرد، تشکر  اش دل های زيبا آورد و با مهرورزی گل ی برای ما دستهکه در وضعيت بيمار) آمسفورت(م عزيز يـ از مر

  .تر داريم کنيم؛ و برايش آرزوی شادمانی بيش می

 ارتباطات ترين باِر ی ستاد پشتيبانی آکسيون اعتصاب غذا عمل کردند و بيش مثابه ـ از آذر، پويان، شميال، پويش، سوفی و ناصر که به

  .گزاريم دوش کشيدند، سپاس ای را به مکاتبه

اين رفيق با . کنيم داد، قدردانی می ی ايران قرار می زد و ما را درجريان رويدادهای جامعه ما زنگ می ـ از بهمن شفيق که هرشب به

  .ران کنيمبا  جا دارد که پيشانی زيبايش را بوسه،پس. تر کرد مان را شادتر و سرمان را شوريده ی خود در جمع ما دل حضور دو روزه

حمايت کردند، تشکر ) های مختلف چه حضوری و چه در تماس(انحاء گوناگون از اين اعتصاب غذا  ی دوستان و رفقايی که به ـ از همه

ی کارگران زندانی بردارند، با تمام نيرو در  قيد و شرط همه که در راستای آزادی بی شويم که هرگامی کنيم؛ و متقابًال متعهد می می

 . خواهيم بودکنارشان

  : با راديوهای فارسی زبان ـ مصاحبه٧



ی ما را   منديم که صدای ضبط شده ی راديويی را با ما داشت، ضمنًا از اين راديو گاليه ـ پس از تشکر از راديو زمانه که اولين مصاحبه

  .تاباند ای مونتاژ کرد که تنها نيمی از حقيقت ما را بازمی گونه به

کنيم و  ی طوالنی و آزاد را در اختيار ما گذاشت، قدردانی می موقع راديو برابری که فرصت يک مصاحبه جا و به هرسانی ب ـ از اطالع

  .فشاريم گرمی می دست اين دوستان را به

ی  ارزه متعددی در اختيار ما گذاشتند تا صدای مبردکنيم که امکانات خود را در موا رسانی راديو پيام آزادی نيز تشکر می ـ از اطالع

 .کارگران در ايران را رساتر بازبتانيم

  :های فارسی زبان اعتصاب غذا در سايت ـ انتشار اخبار مربوط به ٨
اين . ها قدردانی کرد ی آن بايست از همه اعتصاب غذا پرداختند که می انتشار اخبار مربوط به های گوناگونی به الگ ها و وب سايت

گونه   انسانی اينهای دموکراتيک و گر ارزش ی و گروهی داشته باشد، باِر طبقاتی دارد و بيانی شخص که جنبه قدردانی بيش از اين

اعتصاب غذا در هلند، عمًال اين  انتشار اينترنتِی اخبار مربوط به.  ايران استها در جانبداری از جنبش کارگرِی الگ ها و وب سايت

بنابراين، قدردانی  .نيروی اثرگذاری تبديل شود تواند به  که در ادامه میر تبديل کرددا  و ادامهکارگریـ  يک کمپين حمايتی آکسيون را  به

  .ی طبقاتی و انسانی است  يک وظيفهها گونه سايت ی اين از همه

بستگی  که با اعتصاب اعالم هم  رفقايیی  و اگر همه؛تر خبر اعتصاب نيز موجود بود نظر ما امکان انعکاس وسيع بهبا اين وجود، 

اين ترتيب  کردند، قطعًا انعکاس اعتصاب، و به ای نيز ارتباطات خود را فعال می  فراهم کردن امکانات رسانهی  در زمينه،ردندک

 اين گاليه دوستانه خود محرکی باشد برای  کهدواريميام. بود یتر م کارگران دستگير شده، از اين نيز وسيع انعکاس اخبار مربوط به

جا که ما  هرروی، تا آن  به.توانيم جزئی از آن باشيم ی کارگر ايران که همگی ما می  روی طبقهمبارزات پيشتر در  بستگی فعال هم

  .اعتصاب غذا فعال بودند های زير در انتشار اخبار مربوط به اطالع داريم سايت

گزاريم که هم صدای ما را بازتاباندند و  ـ از صميم قلب سپاس رفيق وحيد چنين مديريت آن ـ از اين سايت و هم: »جنبش کارگری«ـ سايت 

  .»رو شود، هرکه در او غش باشد سيه«شان را با جنبش کارگری در ايران پيوند زدند تا  هم ِدم گرم رفاقت

چنين پيام  اعتصاب غذا و هم ی مربوط به ی ايجاد صفحه واسطه های رفيق گرامی صديق جهانی، به از تالش: »اتحاد کارگری«ـ سايت 

  .کنيم اش تشکر و قدردانی می  و شوق طبقاتی گرانه تحماي

 قدردانی ـ جعفر پويه های رفيق بسيار عزيزمان ـ راهی از انتشار سريع اخبار اعتصاب غذا توسط اين سايت و هم: »ُجنگ خبر«ـ سايت 

  .بوسيم کنيم و صورت او را می می

گوش  تر به ی تلفنی خود، فرياد مارا ُپرطنين مشيد اطيابی که با مصاحبهچنين رفيق ج از اين سايت و هم: »ايران ريپورت نيوز«ـ سايت 

  .کنيم عالقمتداِن جنبش کارگری رساندند، قدردانی می

های  الگ  وبچنين و هم... و» گری روشن«، »گفتگوهای زندان«، »آزادی بيان«، »افق روشن«، »...المللی اتحاد بين «های ـ سايت

گر روش  ها نشان ی اين گوش ديگران رساندند که همه اعتصاب غذای ما به اخبار مربوط به) »تبعيدجنبش در «از جمله (متعددی 

اطالعی نامی  دليل بی که به هايی ی آن فشاريم؛ و از همه ی اين دوستان و رفقا را می دست همه. هاست دموکراتيک و گرايش کارگری آن

  .طلبيم ايم، پوزش می ها نبرده از آن

  : دريافت شدههای ـ پيام٩
ـ  نشان  در واقع ها ـ ياماين پ. راهی و رفاقت داشت دردی و هم هريک از اعتصاب غذاکنندگان رسيد که همه نشان از هم های متعددی به پيام

از ی يک پژواک جمعی، حاکی  مثابه ی فردی نداشته، بلکه به  نه تنها خودسرانه نبوده و جنبه،ی ما گرانه داد که گام کوچک حمايت 

  .بوسيم شان را می و صورت دالورانهگيريم  شان می فشاريم، در آغوش تک اين رفقا را می دست تک. دردِی طبقاتی نيز بوده است هم

 .ه استاين دوستان نوشته و منتشر شد دست ما رسيد که خطوط زير در پاسخ به هايی از کارگران به از داخل ايران نيز پيام

  :داريم شان می کارگرانی که دوست پاسخ به



  !عزيزان

که سنديکای کارگران شرکت واحد موجوديت نوين خودرا در يک  ايم؛ اما از هنگامی وقت سعادت ديدار شما را نداشته گرچه ما هيچ

 که انبوهی از  هزار نفره واقعيت بخشيد و با اعتصابات خود جنبش نوين کارگری در ايران را بنيان گذاشت، از هنگامی٨مجمع عمومی 

اند و از  ای کارگران را آغاز کرده های توده  برخشْت بنای تشکل ناپذير خشت ی ما با تالشی خستگی فرزندان جوان و جسور طبقه

ی شما قلب و روح  ها بر سد موانع غلبه کرده و استوار و پابرجا سنديکای خود را بر پا نمودند، تالش و ِمهر همه ای تپه که هفت هنگامی

شناسيم و همانند برادری کوشاتر  که شما را می ها سال است کنيم که ده همين دليل احساس می به.  اميد و نيرو کرده استما را سرشار از

سپاريم تا زندگی را  فرسا تن می کار بيگانه و طاقت کارگر هستيم و به) جا همانند شما در آن(جا  آری ما هم در اين. تان داريم دوست

برای سال بعد هم ) گيری با کمی آسان(جا  ما در اين. ندگی و امکانات ما با زندگی و امکانات شما بسيار استگذران کنيم؛ ولی تفاوت ز

جا و  کارگر در اين داری از طبقه ی فعاليت کارگری و جانب هزينه. توانيد برای فردا نگران نباشيد جا نمی نگران نيستيم؛ اما شما در آن

جا از دست  که اين هزينه برای شما و درآن دست نياوردن امکانات و موقعيت بهتر است، درصورتی هبرای ما نهايتًا و در اوج خود ب

  .دهد وقت هم کفاف يک گذران بخورونمير را نمی که هيچ دادن همان امکانات ناچيزی است

انديشم و وضعيت خودمان را با  ر میها فعال کارگری ديگ اسانلو، مددی، نجاتی، رخشان، عظيم زاده، خانم محسنی و ده   که ما به وقتی

جا و گرفتار زندان و وثيقه و دويدن در البيرنت  ای درآن عده. رويم کنيم، حتی گاهًا تا احساس شرم نيز پيش می شما مقايسه می

شان اسير  ه فرزندانشوند و ن افتند و نه از کار اخراج می زندان می شان نه به های جا که در ازای فعاليت ای هم در اين دادگستری؛ عده

  .شوند نمای عوضی می صف مالقات و تحمل تحقير و توهين يک مشت آدم

ويژه از اين نظر که متحد و   ارديبهشت، به١١گرايی اعتقاد و باوری نداريم؛ اما حرکت شما را در  ها و قهرمان قهرمان گرچه ما به

ی  ی شما فعالين جنبش کارگری که در داخل ايران هزينه راين، در مقابل همهبناب. دانيم پارچه بوديد، يک گام زاينده و قهرمانانه می يک

داريم و ابراز  خيزيم و کاله از سر برمی ، از جا برمی)اعم از دستگير شده و دستگير نشده(پردازيد  کارگر را می جانبداری از طبقه

 .کنيم احترام و قدردانی می

که  جز اين های ديگر، به تپه، اتحاديه آزاد کارگران و تشکل کای واحد، سنديکای نيشکر هفتجا با ايجاد سندي شما در آن! دوستان عزيز

ايد، موجباتی را نيز برای ما فراهم کرديد که  ی کارگران جهان بوده ی کارگر ايران و همه ای مؤثر در خدمت طبقه گونه صادقانه و به

 ١١ويژه در حرکت متحد شما عزيزان در  اين نور زندگی آفرين، به. تاباند ن میما زدايد و نور ديگری بر زندگی مان را می های دلتنگی

تولد جنبش نوين کارگری  توان با عبارت  حقيقت اين است که ما از اين حرکت شما که می. ای داشت ارديبهشت درخشش ويژه و سازنده

  .اش کرد، دوباره برانگيخته شديم و بسيار هم آموختيم در ايران توصيف

که پيِش روی صاحبان  جای مطالباتی چنين طرح به حرکت متحد، متشکل و پرصالبت شما در روز جهانی کارگر و هم! ستان کارگردو

همه دريافت و شعور طبقاتی  همه جسارت و اين همه درايت، اين اين. افرايی داشت جا نيز طنيِن جان سرمايه و دولت قرار داديد، در اين

بستگی  آری، ما دريافتيم که ديگر نامه و اينترنت و اعالم هم. جا نيز روح نوينی دميد وادی سرِد اين ورشيد بهبحش خ همانند گرمای جان

 .ما پيام شما را در عمل شما دريافتيم. خشک و خالی کافی نيست

ی امر  حال نشان دهنده درعيننگرانی شما در مورد سالمتی ما برای ما . های ُپرِمهر شما مايه دلگرمی ماست ها و پيام نامهعزيران، 

اما از جانب ما نيز همين نگرانی متقابل در مورد سرنوشت دوستان زندانی ماست که ما را . بستگی طبقاتی است مشترک و حس هم

ًا اين صدمه اما حقيقت. آن دست زديم، اندکی صدمه ببيند آری، سالمتی ما احتماًال در اثر اعتصاب غذايی که به. اين اقدام واداشته است به

امنی فردای زندگی  ی دائمی و بی ايد، چيست؟ از صدمه روحی ناشی از محاصره امروز ديده در مقابل صدماتی که شما عزيزان تا به

ای که بر  روزه ما در مقابل ناماليمات هرروزه های چند حقيقتًا ناراحتی. ها وارد شده است ای که بر امثال صالحی گرفته تا صدمه جسمی

ی  تر نگران همه مراتب بيش نهيم، اما باور کنيد که خود ما به ما نگرانی شما را ارج می. بازد شود، رنگ می ناتوان اسانلو وارد میجسم 

ها  ترين ستمگری اند و در معرض شديد ی کارگران بسته احقاق حقوق لگدمال شده چنين در نبردی نابرابر کمر به هايی هستيم که اين آن

.  اعتصابی که برای ما تنها گامی در اين مبارزه است. اين اعتصاب واداشته است اين همان چيزی است که ما را به. دان قرار گرفته



اين تنها شکل اعتراض . ی فعالين جنبش مبارزه خواهيم کرد دهيم که با تمام قوا برای رهايی همه ی دوستان اطمينان می شما و همه به

ی  اما بدون ترديد همراه با همه. اهداف سياسی مورد نظرمان خاتمه خواهد يافت محض رسيدن به  بهاعتصاب ما. نيست و نخواهد ماند

  .نتايج عملی دست يابيم اين اميد که به به. گماريم های مؤثرتر مبارزه همت می جستجوی راه رزمان ديگر به هم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی اصلی کارش دفاع از حق   که زمينه(FREN)» پينی در هلند پناهندگان فيلی«ی انتشار بود، تشکل  ندی آمادهب که اين جمع هنگامی] ١ [

ای  گرانه پين متمرکز است؛ بيانيه حمايت تر روی مواضين حقوق بشر در فيلی ، بيش و راديکالپناهنگی در هلند است و از زاويه چپ

  .نيمک جا نقل می فرستاد که عين پيام را در اين

  

RELEASE IRANIAN WORKERS IMPRISONED SINCE MAY 1,2009 

Statement of Filipino Refugees in the Netherlands 

8 June 2009 

The Filipino Refugees in the Netherlands, (FREN) a human rights organization fighting for the rights of 

Filipino refugees in the Netherlands, denounces the unjust attacks and arrest of more than 170 labor 

leaders last May 1,2009, in the Islamic Republic of Iran. While the majority of those arrested have 

already been released, 50 labor leaders are still in prison. We demand the release of the labor leaders still 

in prison. 

After 30 years of repression, this is the first time that several workers organizations gathered together to 

celebrate International Workers' Day. Their demands were just : the right to form independent workers' 

organizations, payment of wages, especially for those who had not been paid for two years, and higher 

wages 

The gathering of workers on May 1st is not illegal according to Iranian law. And yet, these workers were 

were violently dispersed and many were injured, including women and children. 

Filipino Refugees in the Netherlands (FREN) is concerned with the growing number of human rights 

violations in Iran. We join other organizations who are calling for the release of the Iranian workers, and 

all Iranian political prisoners, and for justice to all victims of human rights violations in Iran. 

  

  فی ـ عباس فردجاصغر فتاحی ـ شهرام ب

   ـ الهه2009 يونی ٩

  
  

  

  

  

  


