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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  توماج:فرستنده

٢٢/١٠/١٠  

  

 گزارش ازشب ھمبستگی با جنبش کارگری ايران
 

ه  ران  ، جمع ارگری اي بش ک ا جن ستگی ب ر ، ١٥شب ھمب اه٢٣ اکتب ر م زان[ مھ و]  مي ت از از طرف ش رای حماي

ران ردم اي بش -مبارزات آزاديخواھانه م ه جن دان ب ه من ان و عالق االن، حامي ری از  فع ا شرکت جمع کثي  استکھلم  ب

  . کارگری ايران  برگزار شد

اين مراسم فرصتی بود برای اينکه پای صحبت ھم بنشييم و ھمبستگی مان را در جھت حمايت از مبارزات کارگران 

  .تقويت کنيم

محمود صالحی پيام را . ه با پيام يکی از چھره ھای مبارز و صميمی جنبش کارگری محمود صالحی شروع شدبرنام

  .خطاب به برگزارکنندگان و شرگت کنندگان به  مراسم آنشب فرستاده بود
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ين ل ارگری و ھمچن االن ک ارگران  و وضعيت فع ارزات ک دگی و مب زوم بعد بھروز خباز را داشتيم که از شرايط زن

ه . دامن زدن به اتحاد عمل ھای کارگری در ھمبستگی با جنبش کارگری ايران صحبت کرد ر وتجرب نگاھی واقعی ت

تن . ای از نزديک با مثالھايی زنده از موقعيت کنونی کارگران در ايران  اساس حرف بھروز را شنيدنی تر ميکرد م

 . را گذاشته ميشود کامل سخنرانی بھروز و ساير سخنرانان متعاقبا در سايت شو

www.shora.se  
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بھرام که در باره زندگی . بھرام رحمانی را داشتيم که عمدتا به شرح زندگی و تجليل از محمود صالحی پرداخت
  .محمود کتابی نيز نوشته است شايد از جمله کسانی بود که بر زندگی اين کارگر صميمی ومبارز اشراف دارند

   

  
  
  

سماکار را بيشتر با مبارزاتش ويارانش چون گلسرخی وديگران می شناسيم  . ی داشتشعرخوانعباس سماکار 

وشايد اورا به عنوان يکی از نمونه ھای اعتصاب غذای طوالنی در زندان و فيلمساز وھنرمند نيز بشناسيم اما 

  زندگی است که سروده ميشود  اوشاعراست  وھمۀ اينھا با ھم شعر

  

 به ياد زندانيان سياسی

  خاطر توبه

  از پشت شيشه نگاھت می کنم
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  و به دھانت چشم می دوزم

  و گوش می دھم 

  تا شايد کالمی بشنوم و از حرکاتت چيزی بفھمم

  دور و برم را صدای بازی بچه ھا در چمن

  و ھياھوی روز يکشنبه 

                                     پوشانده است

  با اين حال می کوشم بشنوم 

                            چه می گوئی           

  پشت شيشه ايستاده ای

  و به زبانی که زبان کسی نيست سخن می گوئی

  و من

  جرعه ای به يادت می نوشم

  و ھمچنان می کوشم

  صدايت را 

  اينجا

  در اين ھياھو

  از پس اين ھمه آب و خاک

  از پشت شيشه ھای دواليه ای که صدا از آن نمی گذرد

  ری و از پس روزگا

  که گوشت و پوستی بر تنت باقی نگذاشته است 

                                                                          بشنوم

* * * 

  

  

د ده ش وئدی خوان ان فارسی و س ه زب ورا ب ام ش رنگونی . پي ارگری وضرورت س ستقل ک شکل م ر ت ورا ب ام ش در پي

  ی شورائی تأکيد شده بودسرمايه داری وبرقراری دولت کارگر
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توضيح داد که به علت بيماری نميتواند که آواز بخواند ولی .  گيسو شاکری قرار بود که برايمان ترانه ھائی اجرا کند

رده است نيدن . خوشحال است که در برنامه شرکت ک ران وقت انقالب است«شانس ش ان اي ار از » ای زن ن ب را اي

  دست داديم

  

  

سه شرکت در ض د در جل ه علت مشکالت شخصی نميتوان ه ب ود ک من يکی از سخنرانان مريم محسنی اطالع داده ب

برايش آرزوی سالمتی وسرافرازی . جای خالی مريم محسنی از کارگران مبارز وخوشنام در بين ما خالی بود . کند

  می کنيم

ارز ا مب ستگی ب م در  حمايت  و ھمب ن مراسم شرکت احزاب و سازمانھای چپ سوئدی ھ ران در اي ارگران اي ات ک

  .متن سخنرانيھا و پيامھا به زبان سوئدی و انگليسی ترجمه شده بود و در مراسم پخش شد. کرده بودند

  .ماتس اينارسون از رھبری حزب چپ ، برحمايت از مبارزات کارگران ايران ازجانب حزب چپ سوئد  تأکيد کرد

  

  

ن حزب سوسياليسھا و  سازمان  قدرت تند سخنرانان اي ال در مراسم شرکت داش ر  ٢ کارگری به طور فع ان  ب  جري

درت  و ازحزب ق تند ھوگ د داش ران   تأکي ارگری اي بش ک ت از جن زوم حماي وری اسالمی و ل م جمھ رنگونی رژي س

  کارگری بر ھمکاری دوجانبه وانترناسيوناليستی تأکيد نمود
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 انترناسيوناليسم بيدريغ انگشت بکذارد وحکومت منفور سرمايه داری بعد از ھوگو نوبت حزب سوسياليست بود تا بر

  ايران به جرم سرکوب کارگران و آزادی  محکوم کند وخواھان آزادی ھمه زندانيان سياسی شود

  

  

 .  

   را با خودمان داشتيم جان ھامارلوندخواننده  چپ  ، مردمی و محبوب
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  .گوش کرديمخوآنی   موريا   ،اريست مبارز  از کشور شيلی  ودر پايان به آوای زيبای  خواننده و گيت

  

  

ود ای محتلف موجود ب ز شورا. ميز اطالعاتی  از طرف جريانھ ه ھای ... روی مي ر بروشورھا و اطالعي عالوه ب

م موجود , شورا ، عکسھا و اعالميه ھای از کارگران زندانی  سی و سوئدی ھ ان انگلي کتاب ماھی سياه کوچلو به زب

  .بود

نديکای شرکت واحد از  رضا شھابی در مورد ه از اعضای س دان ب٨٩ خرداد سال ٢٢ک یه  در زن رد  عل  سر ميب

ه  ه وثيق م اينک ه ٦٠رغ د و ب رده ان وز وی را آزاد نک ده ، ھن ل داده ش دن وی تحوي ارج ش رای  خ انی ب ون توم  ميلي

د شد و ر د آزاد نخواھ ه رضا  اگر ھمکاری نکن د ک نبه خانواده وی گفته ان ورد وضعيت ٢٠وز چھارش ر در م  اکتب

ی . زادی رضا تصميم ميگيرندآ ن رابطه حرکت ه در اي از مطرح شد ک در طی مراسم  پيشنھادی از طرف بھروز خب

ً . داشته باشيم  اکتبر ٢٠ تصميم گرفتند که تظاھرات اعتراضی در روز چھارشنبه در انتھای جلسه رفقای شورا سريعا

 . برگزار کنند" ال او  "بل  بعداز ظھر در مقا٢ساعت 

دگان جادارد   اط شرکت کنن ای فارسی وسوئدی ارتب ه زبانھ از مجريان برنامه نسيم ومھرنوش که در طول برنامه ب

ان را  ليمانی ھمکار جوانم سوئدی ايرانی را ميسر کردند وبه خاطر پيشبرد خوب برنامه تشکر کنيم باالخص نسيم س

  ارج بگذاريم

  

  نسيم سليمانی
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  مھرنوش شفيعی

  

  زنده باد سوسياليسم  زنده باد آزادی

  شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم در ايرانـ استکھلم

  ٢٠١٠اکتبر 

  

 


