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  جمعبندی و بازنگری از اعتصاب غذا و تحصن در پاريس
 

١٣٨٨ ري ت ٢٢شنبه دو                                                                                                    ...کارزار اعتراض به سرکوب  

   
 اخيرکارزار اعتراض به سرکوب و کشتار"

  "ايران و دفاع از کارگران وفعاالن زندانی اول ماه مه در پاريس 
  
 ارديبشت ١١(می به مراسم اول ماه مه فاجعه ضرب و شتم و دستگيريهای وحشيانه لباس شخصيهای وزارت اطالعات جمهوری اسال 

 جمهوری اسالمی عالوه بر بويژه آنکه جالدان نظام سرمايه داری. روز جهانی کارگر را در اندوهی عميق فرو برد ) ١٣٨٨

از را در اقصی نقاط کشور که در حمايت ... ، دانشجويان و، معلمين از جنبشهای اعتراضی اعم از زنانفعالين بسياری ،کارگران

جنبش کارگری ايران عمل مينمايند، دستگير نموده و در زندانهای مخوف به زير آزار و شکنجه قرار ميدهد که پارک الله تهران و نيز 

  .سنندج دو نمونه از بازداشت های وحشيانه را منعکس ميسازد

جنبش های اجتماعی  نهادهای کارگری و نيز متشکل از "کميته برگزار کننده جشن اول ماه مه " تعاقب چنين حرکت ددمنشانه ای   در

تمام  نيروها و ر فعالين دستگير شده ميشوند و ازسايشرط کارگران ونهای جهانی  برای آزادی بی قيد وخواهان کمپي ،با امضاء مشترک

  .دست ياری و همکاری می طلبندکشورنهادهای مدافع جنبش کارگری ايران در خارج از 

بمثابه بخشی از فعالين کارگری متشکل در نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور به پيام فوق پاسخ از همان ابتدا ما 

هی اعتصاب غذا را پيشنهاد مينمايد که متآسفانه دنسازما" ارگران ايران در فرانسه همبستگی سوسياليستی با ک" بالفاصله. مثبت داديم 

  .ا با پيگيری تنی چند از رفقای سوئد و آلمان تصميمی مبتنی بر اعتصاب غذا و تحصن اتخاذ گرديدامرد مورد توافق جمع قرارنميگي

 غذا ، سازماندهی طرح اعتصابگان پس از بررسی امکانات رفقای آلمان  و فرانسه همراه با معيارهای مشخص بوسيله پيشنهاد دهنده 

  .اعتصاب و تحصن را  رفقای پاريس بعهده ميگيرند

کارزاراعتراض به سرکوب و کشتار اخير "جلسه ای عمومی در پاريس برگزار ميشود و کميته ای بنام ) يونی (  ژوئن ١٣ جام درسران

   .می گرددسازماندهی " مه ــ  در پاريسايران و دفاع از کارگران وفعاالن زندانی دراول ماه 

 مردمی همراه وری اسالمی که با سرکوب و کشتار موج  فزايندهنسبت به نمايش انتخاباتی رژيم جمه بويژه آنکه اعتراضات مردمی

 پيشبرد اشکال مبارزاتی ما را متنوع ، همه جانبه و وسيعتر نمود و افق پيکار ما را جهت مانورهای گسترده هموارتر گشته بود ،

فع جنبش کارگری ، اهداف خود را جهت  زيرا تا قبل از آن ما فقط به آزادی کارگران و فعالين ساير جنبشهای اعتراضی  مدا .ساخت

 .اعتصاب غذا و تحصن معطوف نموده بوديم

به مقری مرکزی مبدل گرديد که در پيرامون خود از شرکت در آکسيون های " اعتصاب غذا و تحصن " از چنين زاويه ايست که 

  . خيابانی و تظاهرات اعتراضی بهره مند ميشود

را در " اعتصاب غذا و تحصن " منتشر ميسازد و) يونی ( ژوئن ١٧ا دراطالعيه ای به تاريخ فوق اهداف خودر" کارزار اعتراضی " 

در چنين راستائی ، حزب کمونيست فرانسه در منطقه يازده پاريس مقر خودرا بطور کامل . اعالم مينمايد) يونی (  ژوئن ٢٠روز شنبه 

اب غذا محل فوق را ترک مينمايند و بعنوان حاميان مستقيم در رابطه با در اختيار ما قرار ميدهدوتمام کارکنان حزبی تا پايان اعتص

در اطالعيه ای که در همين رابطه . عمل ميکنند)آ. پ . ان (اعتصاب و اشکال ديگر مبارزاتی همراه حزب نوين ضد سرمايه داری 

يدای مضحکه آنرا که در جهت حفظ و تثبيت نظام انتشار مييابد ، اهداف اعتصاب توضيح داده ميشود ودر مورد انتخابات هر چهار کاند

جمهوری اسالمی ميکوشند و درتمام سرکوب ها وکشتارهای فعالين سياسی نقش مستقيم يا بسزائی داشته اند ، افشاء ميسازد و خود را 



فع کارگران وزحمتکشان داخل تضاد های درونی آنها نساخته ، بلکه برعکس از تناقضات و اختالفات عميق داخلی در جهت پيشبرد منا

بهره برداری نموده ودربسترمبارزه طبقاتی ، آزادی زندانيان سياسی يعنی کارگران ،زنان ، معلمين و دانشجويان را طرح نموده و با 

  . آنرا در کليت خويش مطرح ميساختداری و دينی جمهوری اسالمی سرنگونیبر جستگی استثمار مضاعف نظام سرمايه 

 رسمآ با حضور "حزب نوين ضد سرمايه داری"و" حزب کمونيست فرانسه"، نمايندگان"کارزار" آغازآکسيوندرنخستين ساعات 

درهمين . خويش پشتيبانی کامل خود را از مبارزات اخير مردم و جنبش کارگری ايران ونيز از اهداف آکسيون ما اعالم داشتند

  .صورت پذيرفت) سوئد ( راديو همبستگی ،" فرانس انتر" بخش "  راديو فرانس "روزمصاحبه هايی با 

 در محل حضور بهم رساندند و نيز حزب سبزهادر دومين روز نمايندگان حزب کمونيست فرانسه ،حزب نوين ضد سرمايه داری و 

د از  پشتيبانی خو حضور و با آ - پ -برجسته ترين مارکسيستهای اقتصاددان فرانسه و از کادرهای ان يکی از " فرانسوا شونه"

تلويزيون های تيشک ، " اومانيته" صاحبه هايی با روزنامههمين روزها ماب ما را رونق بيشتری بخشيد و در، اعتص"کارزار "اهداف 

 با حمل پالکاردها در حمايت از .."کار زار اعتراض به"در همين روز ما هم بعنوان  .انجام گرفت ،کومله ، صدای امريکا و برابری 

مقابل سفارت جمهوری تظاهراتی که دم ايران و در اعتراض به سرکوب خونين مردم از طرف نيروهای دولتی ، درمبارزات جاری مر

، نزديکی محل اعتصاب غذاست شهرداری منطقه يازده پاريس که درآنجا به  وسپس ازشرکت کرديم، گرديدريس برگزاراسالمی در پا

ت مردم ايران هنرمندان پيشروی ايرانی و حامی مبارزاسه شرکت نموده و شش تن ازفران"  موسيقی جشن"منتقل گشتيم ودر برگزاری 

در پايان شهرداری منطقه يازده در برابر مردم .  که مورد استقبال عموم قرار گرفت پرداختندايرانیموزيک به اجرای قطعاتی از

  .الم داشتاعتصاب و تحصن ما اع، حمايت خودرا از که در انجا حضورداشتندزيادی

 افغانستان و کارزار بين المللی زنان در حمايت ازمبارزات جاری مقيم آلمان از فعالين چپ انقالبی ، طاهره شمسدرسومين روز رفيق

حزب سوسياليست در اين روز . از روزسوم به اعتصاب غذا پيوستمردم ايران وهمبستگی طبقاتی با کارگران افغانستان وايران 

 - اس " و سنديکای کارگری  " يو- اس - اف "يازده پاريس همراه با نمايندگان سنديکای آموزش و پرورش فرانسه  از منطقه فرانسه

عضو شورای شهر پاريس با هلن بيدار خانم  .پرداختند..." کارزار "با حضورشان در محل اعتصاب غذا به پشتيبانی از " د -يو 

،پرستار و عضو حزب کمونيست فرانسه  جهت کنترل وضعيت جسمی  ناتا لی  وشانخانم . حمايت خود از ما سخنانی ابراز داشت

  .اعتصاب کنندگان در محل حضور بهم رسانيد

 ) آ - پ -ان ( وحزب نوين ضد سرمايه داری ١٩٦٨ رهبران جنبش ماه مهاز آلن کروين درچهارمين روز، رفيق 

ابتدا رفقای هيئت . لی ، در سالن اعتصاب غذا و تحصن حضور يافتند مطابق با قرار قب١٤و هيئت نماينگی اين حزب در ساعت 

 از جنبش کارگری ايران در رابطه با کسب مطالبات طبقاتی و رفيق آلننمايندگی جويای حال تک تک اعتصاب کنندگان شدند و سپس 

تلويزيون تيشک ضمن مصاحبه . ساختنيز ازمبارزات مردم ايران حمايت نمود و سرکوب و کشتار را بوسيله حاکميت اسالمی محکوم

 در ضمن بانوئی از مسئولين بازنشسته سنديکای .با رفيق آلن کروين با تنی چند از متحصنين اين مراسم را تحت پوشش خبری قرارداد

ابل به تذ کر  ق .س ـ ژ ـ ت با پتو و وسائل خواب به مقر اعتصاب غذا آمد و نيز سخنی کوتاه از فعاليت سنديکايی خويش ابراز داشت

 و عمل اختند ساعاتی از روز را به پخش اعالميه فرانسوی درميدانی نزديک به محل اعتصاب ميپرد بعضی از اعتصابيوناست که

ها انجام ميپذيرد و رفقای حزب نوين ضد سرمايه داری وحزب کمونيست فرانسه و نيز از حزب سوسياليست مذکور در تمام روز 

  .همکاری مينمايند) بيش از دو هزار اعالميه (  پخش اعالميه در سطحی  وسيع  منطقه يازده در توزيع و

بشر فرانسه ، ليگ صلح فرانسه ، گروه چپ آلتر ناتيو فرانسه ، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران  حقوقدر پنجمين روز، ليگ 

 حمايت خودرا از حزب سوسياليست فرانسه و نيز  آمريکا و کانادااروپا ، استراليا ، در در ايران و نهادهای همبستگی با کارگران ايران

و ، حزب کمونيست مايه داریضمن ميز گردی با نمايندگان حزب نوين ضدسردر. اعالم داشتند" ...اعتراض به سرکوب وزارکار" 

تدارک و  همچنين جهت  ژوئن در مقابل سفارت جمهوری اسالمی و٢٦فرانسه  بمنظور هماهنگی در تظاهرات حزب سوسياليست 

 وابسته به سازمان فدائيان راديودموکراسی شورائی .ل اعتصاب غذا برگزار گرديد درمحتداوم حرکت های اعتراضی مشترک درآينده

. گفتگو کرد " کارزار"  با چند تن از شرکت کنندگان راديو برابری و همچنين کردهاعتصاب کنندگان مصاحبه با رفقائی از )اقليت (



ن کليه شرکت کنندگاآن که در. برگزار گرديد به دعوت اين کارزارسوربنکه مقابل دانشگاه  کسيونیآدرد از ظهرهمين روز دربع

اين تظاهرات فعالين کارزاربه پخش گسترده اعالميه های در.  نيان آزاديخواه شرکت داشتندايرادراعتصاب غذا و تحصن و جمعی از

  : ی آذين يافته بودبزبان فرانسوزيرتظاهرات با شعارهای . داختندفرانسوی پر

 ما خواهان برگزاری دادگاه هائی برای بررسی جنايات جمهوری - زندانيان سياسی در ايران هستيم قيد وشرطما خواهان آزادی بی  -

يات اخير در اين تظاهرات  تابلوهائی از جنا....  و زنده باد سوسياليسم-سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران . اسالمی ايران هستيم 

  .به نمايش عموم گذاشته  شده بود "  ندا " رژيم از جمله کشته شدن  

مشاور شهر داری منطقه يازدهم پاريس آغازگشت که با حمايت "  سوفی هوفمن"  ششمين روزاعتصاب غذا و تحصن  با حضور خانم 

نه خواهان معاينه و بررسی وضع جسمانی اعتصاب گران داو طلبا"  آدوريان- او -د " خانم دکتر . خود آکسيون ما را پرارزش ناميد 

سفارت جمهوری در بعد از ظهرششمين روز همه ی اعتصاب کنندگان و متحصنين  بهمراه حاميان ايرانی و خارجی درمقابل . شد

  .تا در آکسيونی  که به دعوت حزب کمونيست فرانسه سازماندهی شده بود شرکت داشته باشيم اسالمی حاضر گشتيم 

ت سييندگان ما ضمن تشکر از حزب کموندر آکسيون مذکور حزب کمونيست فرانسه بلند گو را در اختيار ما گذاشت و يکی از نما

مقابل  ، زنان، دانشجويان و کآل جنبش مردمی دربرگزاری اعتصاب غذا و تحصن، از حقوق کارگراندرفرانسه برای هماهنگی 

  شعار که   بود   فوقگفتمان بدنبال . نمود فاع د جمهوری اسالمی  وحشيانه  تهاجمات 

در چنين راستائی حتی . د استقبال اکثر حاضرين قرار گرفت، سرداده شد که با کف زدنهای شديد مور"مرگ بر جمهوری اسالمی " 

يت است که ما اهمحائزی رافرياد نمودند و اين مسئله ازاين نظرسرنگونی نظام جمهوری اسالمخش کوچکی از سبز پوشها نيز شعارب

جنبش سبزها که در نهايت با دفاع از يک جناح جمهوری اسالمی عليه جناح ديگر آن جهت تثبيت  نظام مبارزه بجای دنباله روی از

ميکنند ودقيقآ  بهمين علت است که نه جنبشی مترفی بلکه واپسگرا و انحرافی اند، با افشاگری ما که در واقع همه روزه جريان داشت ، 

  .عار سرنگونی را  می پذيرندش

  .و توهم خود را در چنين رابطه ای شجاعانه فرو ميريزند

 بين المللی پاسخ به فراخوان چهار کنفدراسيونهی هفت سنديکای کارگری فرانسه درسازماندمصادف بود با هفتمين روزاعتصاب 

و با خواست کرده  ی در دفاع از جنبش کارگری ايران انتخاب ژوئن را به عنوان روز همبستگ٢٦، ، زيرا اتحاديه های جهانیکارگری

در آغاز ساعات  . های جمهوری اسالمی فرا خوانده بودند، تظاهراتی را درمقابل سفارت خانهی بدون قيد و شرط کارگران زندانیآزاد

  . به جمع مبارزاتی ما شوری خاص بخشيد دو پيام حمايت از داخل کشور دريافت، هفتمين روز

وی ضمن . ای بر جسته جنبش کارگری ايران دريافت ميداريم يکی از چهرهمحمود صالحی، نامه ای است که از طرف اولين پيام

که به اعتصاب رج از کشور، از رفقای ما خواست مدافعين جنبش کارگری در خاتصاب غذا کنندگان بمثابه بخشی ازدانی از اعقدر

د که با يرسبدست ما " کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری" يام از طرف سپس دومين پ .غذای خود پايان دهند

تا به اعتصاب موفقيت آميزخود در دفاع از جنبش کارگری و  خواسته بودند حمايت خود از کارزار ازدوستان اعتصاب غذا کننده 

 طبق فراخوان قبلی هفت سنديکای کارگری فرانسه در مقابل ما در ساعت دوازده و سی دقيقه. بخشندبمبارزات مردم ايران خاتمه 

افشاء جنايات جمهوری اسالمی  و پالکاردهها شعارهای خود را درهابا عکسوکرده ها تجمع ت جمهوری اسالمی در کنار سنديکاسفار

دفاع از جنبش مستقل کارگری نسه در پس از سخنان نمايندگان سنديکاههای کارگری فرا. آزادی زندانيان سياسی به فرياد می آ وريمو

، يکی از نمايند گان ما بلندگو را بدست ميگيرد و پيام محمود صالحی را جهت توقف اعتصاب غذا و پاسخ مثبت رفقای اعتصابی ايران

 تشکلهای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد" محمود صالحی وبا پيام هایدرواقع ما  .به اين دعوت را به اطالع عموم ميرساند

  .کرديمرا مبنی برتوقف و خاتمه بخشيدن به اعتصاب غذا را می پذيريم و پايان اعتصاب غذا را درهمان تظاهرات اعالم " کارگری

، رفقای کارزارتمامی حاميان آنرا به مراسمی جهت پايان گيری فوق دال بر توقف اين اعتصاب، در هفتمين روزبدنبال تصميم 

  .دی از اين کارزار دعوت می نما ينداعتصاب غذا و جمعبن

  حاميانهفتاد نفر ازگرديد بيش ازبرگزاررمحل اعتصاب غذا و تحصن ه سی ذقيقه دکه از ساعت هيجداين مراسم در



ن يکی از دو نماينده منطقه يازده پاريس در پارلما) سوسياليست  (دانيل هوفمن ــ ريپالاز جمله خانم  .  اين آکسيون شرکت داشتند

  . و پشتيبانی خود را از اين کارزار اعالم نمودند در جشن حضور يافته فرانسه

اين حرکت را بعنوان يک  فرانسه ضمن سخنانی از همکاری نزديک حزب خود  با اين کارزار نماينده حزب نوين ضد سرمايه داری

و همه آکسيون فراگيراو اضافه کرد که . رف ارزيابی نموداقدام مهم انترناسيوناليستی ياد کرد و آنرا تجربه ای با ارزش برای هر دو ط

مراسم پايانی اين کارزار با صرف شام و اجرای موزيک زنده محلی و سنتی ايرانی توسط دو تن . ، برای ما آموزنده بودجانبه مشترک

  .تا پايانی از شب ادامه يافت" دف " از اعضاء گروه 

  مارس  هشت  سازمان زنان  و رفقای  ايران  ، حزب سوسياليست از کشور  خارج فدائيان کمونيست در رفقای اتحاد 

) اقليت(از فعالين سازمان فدائيان الزم به ياد آوری است که از آغ.حمايت خودرا از اين کار زار اعالم نمودند )  ايران -افغانستان ( 

بار ديگر تاکيد مينمائيم که يکی از . کت داشتند در کارزار شرپاريس و سازمان کارگران انقالبی ايران با حمايت وفعاليت عملی مستقيمآدر

زيرا با برآمد جنبش اعتراضی ديگر . موفقيت های اعتصاب غذا و تحصن ياد شده تلفيق منطقی اين شکل از مبارزه با اشکال ديگر آن بود

، افق و دامنه آنرا ی از اشکال ديگر مبارزاتینمی بايست فرياد خود را در چارچوب اعتصاب غذا محدود ميساختيم ، بلکه با بهره گير

.  وسيعتروگسترده ميکرديم و اين برنامه هارا با همکاری نيروهای چپ فرانسوی و نيزنهادهای حامی داخلی با موفقيت به ثمررسانديم 

يکارها را درعرصه ها ی مادرآينده با ايجاد کميته های ديگری که پاسخگوی شرايط خاص مبارزاتی گردد مبادرت خواهيم ورزيدو پ

  .جهت منافع طبقاتی کارگران و زحمت کشان تداوم خواهيم بخشيد سرمايه داری جمهوری اسالمی و درمشخص خود عليه نظام

 
  اخيرکارزار اعتراض به سرکوب و کشتار "

  "ايران و دفاع از کارگران وفعاالن زندانی اول ماه مه در پاريس 
  

  :  و داخلی اسامی حمايت کنندگان خارجی
         ـ    پيام محمود صالحی 

   ـ    کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
  پاريس-)راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی  -
  پاريس -) اقليت(سازمان فدائيان  -
 اتحاد فدائيان کمونيست در خارج از کشور -
 حزب سوسياليست ايران -
 ) افغانستان-ايران(سازمان زنان هشت مارس  -
 انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران  -
 در ايران اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران -
 )آ لمان ، استراليا ، سوئد ، کانادا، لندن ، واشنگتن ( نهادهای همبستگی با کارگران ايران  -

    فرانسه-       ـ    همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران
  حزب کمونيست فرانسه  -
 )آ.پ.ن(حزب نوين ضد سرمايه داری  -
 جوانان حزب کمونيست فرانسه -
 حزب چپ -
 ١١ منطقه –حزب سبزها  -
 ١١ منطقه –حزب سوسيليست  -
 )آلترناتيو ها ( گروه چپ آلترناتيو فرانسه  -
 )سود  (سنديکای همبستگی و اتحاد دمکراتيک  -
 ١٢ و ١١ ، ١٠ليگ حقوق بشر منطقه -
 جنبش صلح فرانسه  -
 )اس ـ يو ـ د(سنديکای کارگری  -
 )او -اس-اف (سنديکای آموزش و پرورش فرانسه  -
 ١١ منطقه –شهرداری پاريس  -
  بخشی ازنمايندگان چپ شورای شهر پاريس -

   



 کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار«گزارش هفتمين روز 

  »  در پاريس-اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه 
در اولين ساعت صبح امروز رفقای ما در کارزار نامه ای از رفيق محمود صالحی يکی از چهره هايش برجستهء جنبش کارگری 

اين رفيق ضمن قدر دانی از اعتصاب غذا کنندگان بمثابه بخشی از مدافعين جنبش کارگری در خارج از کشور، . کردندايران، دريافت 

  . از رفقای ما خواستند که به اعتصاب غذای خود پايان دهند

واستند تا به ضمن حمايت از کارزار از رفقای اعتصاب غذا کننده خ» کميتهء هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری«

  .اعتصاب موفقيت آميز خود در دفاع از جنبش کارگری و مبارزات مردم ايران پايان دهند

حمايت )  ايران-افغانستان (رفقای اتحاد فدائيان کمونيست در خارج از کشور، حزب سوسياليست ايران و رفقای سازمان زنان هشت 

در پاريس و سازمان کارگران ) اقليت(ی است که از آغاز فعالين سازمان فدائيان الزم به يادآور. خود را از اين کارزار اعالم نمودند

 .انقالبی ايران حمايت فعال خود را از اين کارزاراعالم نمودند

امروزهفت  سنديکای کارگری فرانسه در پاسخ به فراخوان چهار کنفدراسيون بين المللی کارگری در روز بيست و شش ژوئن به 

تگی بين المللی در دفاع از جنبش گارگری ايران  با خواست آزادی بی چون و چرای کارگران زندانی دعوت به عنوان روز همبس

  . در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران کرده بودند١٢،٣٠تظاهراتی از ساعت 

شای جنايات نيروهای انتظامی رفقای اعتصابی و متحصن ما جمعا به اين دعوت پاسخ مثبت دادند و با عکس ها و پالکاردهائی در اف

پس از صحبت نمايندگان سنديکاهای کارگری فرانسه در دفاع از جنبش مستقل . جمهوری اسالمی در اين تظاهرات شرکت نمودند

  .کارگری ايران سخنرانان ايرانی جهت توضيح سرکوب ها و اوضاع وخيم ايران ميکرفن را بدست گرفتند

محمود . ه با تشويق حاضرين روبرو شد رفيق بهروز فراهانی ميکرفن رابدست گرفت و دعوت ربدنبال صحبت های رفقای ايرانی ک

بدنبال صحبت های اين رفيق .  صالحی جهت توقف اعتصاب غذا و پاسخ مثبت رفقای اعتصابی به اين دعوت را به اطالع عموم رساند

  : مقابل سفارت جمهوری اسالمی به تکرار فعال آن پرداختندشعارهای زير؛ به فرانسه؛ از ميکرفن سر داده شد و جمعيت حاضر در 

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  کارگر زندانی آزاد بايد گردد

  فمينيست ايرانی آزاد بايد گردد

  دانشجو ی زندانی آزاد بايد گردد

  حکومت ضد زن نمی خوايم، نمی خوايم

  جنايت را در ايران متوقف کنيد

  ی ايرانسرنگون باد جمهوری اسالم

سپس رفيق طاهرهء شمس از اعتصاب غذا کنندگان ميکرفن را بدست گرفت و به مثابه يک زن کمونيست فمينيست همبستگی  خود را 

  .با کارگران افغانستان وايران و حمايت خود را از مبارزات جاری در ايران اعالم نمود

وز خود؛ رفقای کارزار تمامی حاميان اين کارزار را به مراسمی بدنبال اين تصميم جمعی دال بر توقف اين اعتصاب؛ در هفتمين ر

  .جهت پايان اعتصاب غذا و جمعبندی از اين کارزار دعوت نمودند

 در محل اعتصاب غذا و تحصن؛ مقر حزب کمونيست فرانسه در منطقهء يازدهم پاريس؛ برگزار ١٨،٣٠در اين مراسم که از ساعت 

نمايندهء حزب نوين . ان اين حرکت شرکت کردند و مجددا حمايت خود را از اين کارزار اعالم نمودندگرديد بيش از هفتاد نفر از حامي

ضدسرمايه داری فرانسه ضمن سخنانی از همکاری نزديک حزب خود با اين کارزار به عنوان يک اقدام مهم انترناسيوناليستی اشاره 

  .او گفت که ما نيز از اين حرکت مشترک به سهم خود آموختيم. ودکرد و آنرا يک تجربهء با ارزش برای هر دو طرف تلقی نم

تا پايانی از » دف«مراسم پايانی اين کارزار با صرف شام و اجرای موزيک زندهء محلی و سنتی ايرانی توسط دو تن از اعضای گروه 

منطقهء يازدهم  در محل تحصن حضور پيدا نمايندهء حزب سوسياليست » دانيل ريپال هوفمن«در حين اين مراسم خانم . شب ادامه يافت



کرد و با شرکت کنندگان در مراسم ديدار نمود و ضمن تشويق اعتصاب کنندگان حمايت خود را از اين اقدام و مبارزات مردم ايران 

 .اعالم نمود

 
  » در پاريسکارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه«

  
  پاريس، جمعه  بيستم و ششم ماه ژوئن سال دو هزار و نه

  
 ۀ واقع درضلع شمالی شهرداری منطق، Camille Desmoulins ، خيابان٩ ۀشمار: اعتصاب غذا آدرس تحصن و

  يازدهم پاريس

  ٩ بر روی خط Voltaire: مترو

 0033624717174    تلفن تماسrf.yahoo@essabcomiteet :يميلا

 

 کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار« روزششمين گزارش 

  »  در پاريس-اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه 
  

داوطلبانه خواهان معاينه و بررسی وضع جسمی » آدوريان. او. د« دکتر امروز يکی از همسايگان محل نشست اعتصاب غذا خانم

  .اعتصاب گران شد و آزمايش های الزم را در مورد وضعيت جسمی اعتصابگران به عمل آورد

مشاور شهرداری منطقهء يازدهم پاريس در امور مربوط به مهاجرت نيز به محل اعتصاب غذا آمد و پس از » سوفی هوفمن«خانم 

ع از وضع امروز ايران ضمن حمايت از مبارزات مردم ايران به اين نکته اشاره کرد که سرکوب های خونين سال های شصت که اطال

  .منجر به خروج اعتصابگران از ايران شده است را هنوز فراموش نکرده است

 جمهوری اسالمی برگزار گرديد کليهء  در مقابل سفارت19،30 تا 17،30در تظاهراتی که به دعوت حزب کمونيست فرانسه از ساعت 

  .شرکت کنندگان در اعتصاب غذا و تحصن و حاميان اين کارزار شرکت فعال نمودند

اين رفيق ضمن تشکر از حزب کمونيست فرانسه . رفيق بهروز فراهانی به نمايندگی از طرف اين کارزار ميکروفن را در دست گرفت

سازمان دهی اين تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسالمی بنوبهء خود به اين امر برای هماهنگی در برگزاری اعتصاب غذا و 

اشاره نمود که نظامی که  حقوق حقهء کارگران رابرسميت نمی شناسد، زنان را از حقوق مساوی با مردان محروم می نمايد، دانشگاه 

سيستماتيک کارگران، زنان، دانشجويان و فعالين مساوات طلب ها را به پادگان تبديل می کند و به بهانه های گوناگون و به گونه ای 

بواقع هر اصالحی الزاما با نفی اين نظام زمينهء . نمی باشد» اصالح«خلق های ايران را اخراج، زندانی، شکنجه و اعدام می کند قابل 

  . تحقق می يابد

ندهء حزب کمونيست و تعدادی از ايرانيان در بارهء شرايط از مسئولين روابط عمومی حزب و نماي» ژاک ُفت« در اين تظاهرات آقای 

نمايندگان حزب کمونيست فرانسه در صحبت های خود ضمن دفاع از مبارزات . امروز ايران برای حاضرين به صحبت پرداختند

شرط خود را با اين مبارزات جاری مردم ايران به لزوم تغيير بنيادين اين نظام به همت مردم ايران اشاره کردند و همبستگی بی قيد و 

اعالم کردند و ياد آوری کردند که نامهء اعتراضی حزب کمونسيست فرانسه را درهمين مورد و در محکوميت اين سرکوب ها سفارت 

تاکيد کرد که با اين وصف حزب از پيگيری حمايت مبارزات مردم ايران »  ژاک ُفت«سپس آقای ! جمهوری اسالمی نپذيرفته است

  .شی نخواهد گردچشم پو

سر داده شد که با کف زدن های شديد مورد استقبال » سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران«بدنبال صحبت اين رفقا در ميکرفن، شعار 

در اثر اين استقبال عمومی برای نخستين بار اين شعارکه مقابل سفارت جمهوری اسالمی فرياد زده شد، . اکثر حاضرين قرار گرفت

  .افکندطنين خاصی 



جمعيت معترض به نظام جمهوری اسالمی و عمال سرکوبگرِ آن با وجود باران سيل آسائی که ناگهان در گرفت نه تنها متفرق نشدند 

  .بلکه با خشم بيشتر بر اعتراض خود به نظام سرکوبگر اسالمی حاکم بر ايران پای فشردند

  :، رفقابرای اطالع  همگان  اسامی اعتصاب کنندگان در زير می آيد

  طاهره شمس، چپ فمينيست افغان که با تاکيد بر همبستگی کارگران افغانستان و ايران و در حمايت مبارزات جاری مردمان ايران-١

  . و محکوم سرکوب اين فعالين به اعتصاب غذا پيوست   

   احمد بخرد طبع عضو هيئت اجرائی همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -٢

  شاعر، نويسنده، عضو کانون نويسندگان ايران و از بنيانگزاران اين کانون در تبعيد، فعال سياسی و عضو همبستگی حسن حسام-٣

  . سوسياليستی با کارگران ايران و زندانی دو نظام   

  . جواد جوادی زندانی نظام جمهوری اسالمی و فعال جنبش کارگری-٤

  رگری و کمونيستی، عضو شورای همبستگی کارگری در فرانکفورت  کيومرث عزتی شاعر، نويسنده، فعال جنبش کا-٥

 حسين مقدم زندانی نظام جمهوری اسالمی، فعال سياسی و  جنبش کارگری ايران، فعال نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران -٦

  .در خارج از کشور

 توقف کردند و با تمام وجود خواستار سرنگونی نظام گفتنی است که اعتصاب کنندگان در پايان تظاهرات در مقابل در ورودی سفارت

  . سرمايه داری جمهوری اسالمی در تماميت آن شدند

   

  » کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه در پاريس«
  

  پاريس، پنج  شنبه بيستم و پنجم ماه ژوئن سال دو هزار و نه
  

 کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار«گزارش پنجمين روز 

  »  در پاريس-اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه 
  

کميته  امروز چهارشنبه ليگ حقوق بشر فرانسه، ليگ صلح فرانسه، گروه جپ آلترناتيو فرانسه، اتحاد بين المللی با کارگران ايران،

  فرانسه،–همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران   نروژ،–کميته دفاع از کارگران ايران  ، استراليا–ران ايران همبستگی با کارگ

کميته همبستگی   هانوفر،–کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران   فرانکفورت و حومه،–کانون همبستگی با کارگران ايران 

شورای همبستگی کارگری  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی،  گوتنبرگ،–گران ايران کانون همبستگی با کار کارگران ايران و سوئد،

 تورنتو کانادا و  حزب –کميته حمايت از کارگران ايران  اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن، شبکه همبستگی کارگری ، فرانکفورت، -

  .سوسياليست فرانسه حمايت خود از اين کارزار را اعالم نمودند

، حزب کمونيست فرانسه به »ث-پ«، حزب نوين ضد سرمايه داری فرانسه و »آ-پ-ان«زگردی با شرکت نمليندگان  امروز نيز مي

 ژوئن در مقابل سفارت جمهوری اسالمی و تدارک حرکت های اعتراضی مشترک در آينده، در محل 26منظور هماهنگی در تظاهرات 

  .اعتصاب غذا برگزار شد

  . رفقا طاهره شمس، حسن حسام و کيومث عزتی مصاحبه کردراديو دموکراسی شورائی  با سه تن از اعتصاب غذا کنندگان 

راديو برابری با چند تن از شرکت کنندگان در اين اعتصاب غذا و تحصن، رفقا طاهرهء شمس، جواد از فرانکفورت، کيومرث عزتی، 

  .ه مصاحبه پرداختحسين مقدم، مسيح از پاريس و حسن حسام ب

در بعد از ظهر همين روز در تظاهراتی که در مقابل دانشگاه سوربن؛ به دعوت اين کارزار؛ برگزار گرديد کليهء شرکت کنندگان در 

در اين تظاهرات فعالين کارزار  به پخش گستردهء اعالميه و . اعتصاب غذا و تحصن و جمعی از ايرانيان آزاديخواه شرکت داشتند



به دعوت حزب کمونيست فرانسه و سنديکاهای کارگری ( تظاهرات فردا و پس فردا در مقابل سفارت جمهوری اسالمی فراخوان

  :تزئين شده بودند) به زبان فرانسه(محل اين تظاهرات با شعارهای زير . در بين مردم پرداختند) فرانسه

ما خواهان برگزاری دادگاه هائی برای بررسی جنايات . ن هستيمما خواهان آزادی بی چون و چرای زندانيان سياسی و عقيدتی در ايرا

  .زنده باد سوسياليسم. سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران. جمهوری اسالمی ايران هستيم

 ؛ به نمايش عموم گذاشته شده»ندا«در اين تظاهرات تابلوهائی تکان دهنده از جنايات اخير رژيم؛ و بويژه سمبل اعتراضات اخير مردم 

  .بود

  :به گوش می رسيد) به زبان فرانسه(از ميکرفن تظاهرات به همراه توضيح سرکوب های اخير ايران برای مردم، شعارهای زير 

نه به !جنايت را در ايران متوقف کنيد! زندانيان سياسی را آزاد کنيد! دانشجويان زندانی را آزاد کنيد! کارگران زندانی را آزاد کنيد

  ! جمهوری اسالمی

  پاريس، چهار شنبه بيستم و پنجم ماه ژوئن سال دو هزار و نه

 

  کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار«گزارش چهارمين روز 

  »   در پاريس-زندانی در اول ماه مه  و دفاع از کارگران و فعاالن   اخير ايران
و هيئت نمايندگی اين حزب ) آ - پ– ان(  حزب نوين ضد سرمايه داری فرانسه و١٩٦٨ از رهبران جنبش ماه مه  آلن کروينرفيق

  .راس ساعت دو بعد از ظهر امروز طبق قرار مالقات تنظيم شده در مکان تحصن و اعتصاب غذا حضور يافتند

آلن در سخنرانيش برای حاضرين از جنش کارگری برای کسب . سپس ر. اين رفقا مقدمتا جويای حال تک تک اعتصاب کنندگان شدند

آلن تاکيد کرد . ر. مچنين مبارزات مردم ايران حمايت نمود و سرکوب و خفقان بوسيله حاکميت اسالمی را محکوم کردمطالباتشان و ه

که ما در مبارزات کنونی مردم ايران هيچ گونه دخالتی نمی کنيم و اين خود مردم ايران هستند که بايد از خواسته هايشان برای رسيدن 

  . به هدف نهائی تالش نمايند

  : برخی از رفقای در حال اعتصاب غذا به صحبت پرداختندسپس

 ضمن دفاع از کارگران و مردم افغانستان اشغال شده از ايشان خواست تا مواضع خود  را در مورد مهاجرين  طاهرهء شمسرفيق

  .کارگر افغانی در ايران و اشغال افغانستان بيان نمايد

سپس بيان نمود که حزب . ت ستم شديد قرار دارند و ما از حقوق انسانيشان دفاع می کنيمبلی کارگران افغانی در ايران تح: آلن گفت. ر

ما همواره اشغال افغانستان را محکوم نموده است و تاکيد کرد که بايستی همهء امپرياليست های اشغالگر از جمله امپرياليسم فرانسه هر 

  .چه زودتر افغانستان را ترک کنند

 1968و نيسندهء ايرانی، از ايشان تشکر نمود و گفت که می دانم شما به عنوان يکی از رهبران جنبش ماه مه ، شاعر  حسن حسامرفيق

بعنوان نمادی » ندا « اعالن انزجار شما ازقتل فجيع . مردم ما را درک می کنيد و خوشحاليم که از جنبش مردم ايران پشتيبانی می کنيد

  . از خيزش اخير مردمی است

 از اين رفيق کمونيست با تجربه بخاطر سخنرانی و حمايتش از کارگران و جنبش اخير ايران …»کارزار « از طرف مقدمحسين رفيق 

قدردانی به عمل آورد و گفت مبارزهء طبقاتی در ايران تداوم دارد اما متاسفانه رسانه های خبری فرانسه انعکاس دهندهء يکطرفهء تنها 

ما از شما می خواهيم که تالش کنيد تا انعکاس دهندهء .  جناحی از حکومت اسالمی در پاريس؛ هستندبخشی از ناراضيان؛ وابستگان به

  .مبارزات طبقاتی نيروی سوم که برای تغيير بنيادين جامعهء ايران فعاليت می کنند به افکار عمومی فرانسه باشيد

  . اين مراسم را تحت پوشش خبری قرار دادآلن کروين و تنی چند از متحصنين،. تلويزيون تيشک ضمن مصاحبه با ر

  
  پاريس، سه شنبه بيستم و سوم ماه ژوئن سال دو هزار و نه

  



  کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار«گزارش سومين روز 

  »  در پاريس-اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه 
   چپ افغانستان و کارزار بين المللی زنان در حمايت از مبارزات جاری مردم ايران از فعالين جنبشطاهرهء شمس؛ مقيم آلمان؛ رفيق 

  .و همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستان و ايران از امروز به همراه ساير رفقا به اعتصاب غذا نشست

 اطالع داد که برای حمايت و  فرانسه به ما»حزب نوين ضد سرمايه داری« و  ١٩٦٨ از رهبران جنبش ماه مه »آلن کروين« آقای 

  .گفتگو فردا، سه شنبه، به محل تحصن خواهد آمد

 آقای محمد حمرونی عضو حزب سوسياليست فرانسه با پيام همبستگی آقای پوزال، دبير اول حزب سوسياليست منطقهء يازدهم فرانسه 

  .حمايت حزب خود را اعالم کردندبا حضور خود در محل تحصن از مبارزات جاری مردم ايران و اهداف اين کارزار 

 نيز با »د- يو-اس« و سنديکای کارگری »يو-اس-اف«نمايندگان بزرگترين سنديکای کارکنان دولتی آموزش و پرورش  فرانسه 

  .حضور خود در محل تحصن و اعتصاب غذا حميات خود را از مبارزات جاری مردم ايران و اهداف اين کارزار اعالم نمودند

بدنبال اين . کارزار در تماس با شهرداری منطقهءيازدهم خواهان حضور منتخبين منطقهء يازدهم پاريس در محل تحصن شدندنمايندگان 

  . عضو شورای شهر پاريس به محل مراجعه نمود و حمايت قاطع خود را از اين کارزار اعالم نمودهلن بيدارتماس خانم 

 فرانسه برای گفتگو و همچنين کنترل وضعيت بدنی اعتصاب غذا کنندگان امروز ، پرستار و عضو حزب کمونيست ناتالی مرشانخانم

  .به محل تحصن آمد

رفقای حامی اين کارزار در راستای تبليغ اهراف اين جنبش، همچون روزهای گذشته به پخش گستردهء اعالميه در منطقهء يازدهم و 

  .تظاهرات امروز در مقابل سفارت جمهوری اسالمی پرداختند

  
  پاريس، دوشنبه بيستم و دوم ماه ژوئن سال دو هزار و نه

  
  

  کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار«گزارش دومين روز 

  »اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه در پاريس

  
  از ساعت يازده الی سيزده 

 شخصا در محل حضور يافت و حمايت خود را از مبارزات  فرانسوا شونه مبارز پر سابقهء مارکسيست و متخصص امور اقتصادی

  .مردم ايران و اهداف اين کارزار اعالم داشت

نمايندگان حزب سبزها، حزب کمونيست و حزب نوين ضدسرمايه داری فرانسه نيز در همين ساعات به محل اعتصاب غذا آمد و 

  .يران اعالم داشتندحمايت خود  را از اين حرکت در راستای دفاع از مبارزات مردم ا

در همين ساعات خبرنگاران تلويزيون های آمريکا، تيشک و برابری نيز در محل حضور يافتند و  با اعتصابيون، متحصنين و حاميان 

  .اين حرکت که در محل حضور داشتند به مصاحبه پرداختند

  .مصاحبه پرداختدر محل حضور يافت و با رفيق کيومرث عزتی به » اومانيته«خبرنگار روزنامهء 

  . رفقا حسين مقدم و بهروز فراهانی در يک مصاحبهء تلفنی با راديو کومله به  تشريح اهداف اين حرکت پرداختند

سرنگون باد جمهوری اسالمی «در بعد از ظهر همين روز اعتصابيون و متحصنين با حمل پالکاردهای افشاگرانه برگردن و پرچم 

 در حمايت از مبارزات جاری مردم ايران و در » اس راسيسم- او-اس «ه بدعوت سازمان فرانسوی در دست، در تظاهراتی ک»ايران

اعتراض به سرکوب خونين مردم از طرف نيروهای دولتی، در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در پاريس برگزار گرديد شرکت 

  . نمودند



  : به ميان جمعيت بردنداين رفقای مبارز جنبش کارگری، شعارهای زير را در اين تظاهرات

زندانی « / »دانشجوی زندانی آزاد بايد کردد« / »کارگر زندانی آزاد بايد گردد« / »  نه شاه می خواهيم، نه دکتر–مرگ بر ديکتاتور «

 نه رهبر نه -مرگ بر ديکتاتور « / »جمهوری اسالمی نمی خواهيم« / »حکومت ضد زن نمی خواهيم« / »سياسی آزاد بايد گردد

  »کترد

 در سراسر فرانسه شده بود، شش تن از هنرمندان »جشن موسيقی«در ساعات پايانی که مصادف با نخستين روز تابستان و برگزاری 

پيشروی ايرانی و حامی مبارزات مردم ايران در مقابل شهرداری منطقهء يازدهم؛ در نزديکی محل اعتصاب غذا؛ به اجرای قطعاتی از 

در پايان اين دسته از هنرمندان ضمن دعوت مردم فرانسه به . اختند که مورد استقبال عموم قرار گرفتموزيک مردمی ايران پرد

کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخير ايران و دفاع از کارگران و  «حمايت از جنبش اعتراضی مردم ايران، حمايت خود را از 

  .اعالم نمودند» فعاالن زندانی در اول ماه مه در پاريس

  
  پاريس، يکشنبه بيستم و يکم ماه ژوئن سال دو هزار و نه

  
  

  گزارش نخستين روز اعتصاب غذا و تحصن اعتراضی در پاريس
  

در مقر بخش يازدهم »   پاريس-کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخير ايران و دفاع از کارگران و فعاالن زندانی در اول ماه مه «

  .ده صبح امروز؛ سی ام خرداد ماه؛ آغاز گرديدحزب کمونيست فرانسه از ساعت 

با حضور خود در »  حزب نوين ضد سرمايه داری«و » حزب کمونيست«در نخستين ساعات آغاز اين کارزاراز فرانسه،  نمايندگان 

  .الم نمودندمحل، پشتيبانی خود از مبارزات اخير مردم و جنبش کارگری ايران و نيز حمايت خود از هدف های اين آکسيون را اع

  .با رفقا کيومرث عزتی و بهروز فراهانی در مورد هدف های اين اعتصاب غذا و تحصن مصاحبه کردند) سوئد(راديو همبستگی 

بعد از ظهر امروز در محل حضور يافت و بطور مفصل در مورد مبارزات جاری مردم ايران، مبارزات » راديو فرانس«خبرنگار 

اين گزارش مفصل در برنامهء خبری . ای اين کارزار با سه تن از سخنگويان آکسيون به گفتگو پرداختطبقهء کارگر ايران  و هدف ه

  .پخش خواهد گرديد» فرانس انتر«امشب 

در نشست عمومی کارزار، قرار بر اين شد که هر شب جمعبندی روز و تدارک کارهای روز بعد مورد بحث دقرار گيرد و بر اساس 

  .آن تصميم گيری شود

 ژوئن؛ به دعوت اين کميته؛ در دفاع از مبارزات مردم ايران، مقابل ٢٤ر همين نشست تصميم گرفته شد که در روز چهارشنبه د

  .دانشگاه سوربن پاريس تظاهرات عمومی برگزار شود

  

  يس در پار-عاالن زندانی در اول ماه مه فکارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخير ايران و دفاع از کارگران و 

  شنبه بيستم ماه ژوئن سال دو هزار و نه

  
  نبش شهرداری منطقهء يازدهم پاريس، Camille Desmoulins ، خيابان٩شمارهء : آدرس تحصن و اعتصاب غذا
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