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  اعتصاب غذا در پاريسروز و آخرين گزارش هفتمين 
١٣٨٨ ري ت ۶شنبه                                                                                                          ...کارزار اعتراض به سرکوب  

   
 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 

ن رفيق ضمن قدر دانی از اعتصاب غذا کنندگان بمثابه بخشی از مدافعين جنبش کارگری در خارج از کشور، اي. ايران، دريافت کردند

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

 به ضمن حمايت از کارزار از رفقای اعتصاب غذا کننده خواستند تا» 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(از آغاز فعالين سازمان فدائيان الزم به يادآوری است که . 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 

لمللی در دفاع از جنبش گارگری ايران  با خواست آزادی بی چون و چرای کارگران زندانی دعوت به عنوان روز همبستگی بين ا

  .در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران کرده بودند ١٢،٣٠تظاهراتی از ساعت 

ت نيروهای انتظامی رفقای اعتصابی و متحصن ما جمعا به اين دعوت پاسخ مثبت دادند و با عکس ها و پالکاردهائی در افشای جنايا

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 . ق حاضرين روبرو شد رفيق بهروز فراهانی ميکرفن رابدست گرفت و دعوت ربدنبال صحبت های رفقای ايرانی که با تشوي

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

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

  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

  سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران

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

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

فقای کارزار تمامی حاميان اين کارزار را به مراسمی بدنبال اين تصميم جمعی دال بر توقف اين اعتصاب؛ در هفتمين روز خود؛ 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 . کت شرکت کردند و مجددا حمايت خود را از اين کارزار اعالم نمودندگرديد بيش از هفتاد نفر از حاميان اين حر

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

  .ت که ما نيز از اين حرکت مشترک به سهم خود آموختيماو گف. کرد و آنرا يک تجربهء با ارزش برای هر دو طرف تلقی نمود

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 

زدهم  در محل تحصن حضور پيدا نمايندهء حزب سوسياليست منطقهء يا» 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

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

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

  
  ۀضلع شمالی شهرداری منطقواقع در، Camille Desmoulins ، خيابان٩ ۀشمار: اعتصاب غذا آدرس تحصن و

  يازدهم پاريس

  ٩بر روی خط  Voltaire: مترو

 0033624717174 تلفن تماس   rf.yahoo@abcomiteetess :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«امروز يکی از همسايگان محل نشست اعتصاب غذا خانم دکتر 

  .داعتصاب گران شد و آزمايش های الزم را در مورد وضعيت جسمی اعتصابگران به عمل آور

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

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

  .ان شده است را هنوز فراموش نکرده استمنجر به خروج اعتصابگران از اير

 در مقابل سفارت جمهوری اسالمی برگزار گرديد کليهء 19،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 . طرف اين کارزار ميکروفن را در دست گرفترفيق بهروز فراهانی به نمايندگی از 

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

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

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

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

  . تحقق می يابد

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

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

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



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 ! مهوری اسالمی نپذيرفته استج

  .چشم پوشی نخواهد گرد

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، . ين قرار گرفتاکثر حاضر

  .طنين خاصی افکند

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

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

  :برای اطالع  همگان  اسامی اعتصاب کنندگان در زير می آيد، رفقا

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

  .وب اين فعالين به اعتصاب غذا پيوست و محکوم سرک   

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

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

  .دانی دو نظام سوسياليستی با کارگران ايران و زن   

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

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

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

  .در خارج از کشور

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

  . سرمايه داری جمهوری اسالمی در تماميت آن شدند

   

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

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

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

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

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

 تورنتو کانادا و  حزب –حمايت از کارگران ايران کميته  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«امروز نيز ميزگردی با شرکت نمليندگان  

فارت جمهوری اسالمی و تدارک حرکت های اعتراضی مشترک در آينده، در محل  ژوئن در مقابل س26منظور 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 

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

  .حسين مقدم، مسيح از پاريس و حسن حسام به مصاحبه پرداخت

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 . يان آزاديخواه شرکت داشتنداعتصاب غذا و تحصن و جمعی از ايران

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

  :تزئين شده بودند) ان فرانسهبه زب(محل اين تظاهرات با شعارهای زير . در بين مردم پرداختند) فرانسه

ما خواهان برگزاری دادگاه هائی برای بررسی جنايات . ما خواهان آزادی بی چون و چرای زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران هستيم

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

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

  .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! اد کنيددانشجويان زندانی را آز! 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. اب کنندگان شدنداين رفقا مقدمتا جويای حال تک تک اعتص

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

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

  :سپس برخی از رفقای در حال اعتصاب غذا به صحبت پرداختند

 ضمن دفاع از کارگران و مردم افغانستان اشغال شده از ايشان خواست تا مواضع خود  را در مورد مهاجرين اهرهء شمس طرفيق

  .کارگر افغانی در ايران و اشغال افغانستان بيان نمايد

سپس بيان نمود که حزب . بلی کارگران افغانی در ايران تحت ستم شديد قرار دارند و ما از حقوق انسانيشان دفاع می کنيم: 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



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

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

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

يم که تالش کنيد تا انعکاس دهندهء ما از شما می خواه. بخشی از ناراضيان؛ وابستگان به جناحی از حکومت اسالمی در پاريس؛ هستند

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

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

  
  تم و سوم ماه ژوئن سال دو هزار و نهپاريس، سه شنبه بيس

  
  کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار«گزارش سومين روز 

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

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

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

  .صن خواهد آمدگفتگو فردا، سه شنبه، به محل تح

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

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

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

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

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

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

نندگان امروز ، پرستار و عضو حزب کمونيست فرانسه برای گفتگو و همچنين کنترل وضعيت بدنی اعتصاب غذا ک 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«رش دومين روز گزا

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

  
  از ساعت يازده الی سيزده 



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

  .ان و اهداف اين کارزار اعالم داشتمردم اير

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

  .حمايت خود  را از اين حرکت در راستای دفاع از مبارزات مردم ايران اعالم داشتند

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

  .اين حرکت که در محل حضور داشتند به مصاحبه پرداختند

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

  . هء تلفنی با راديو کومله به  تشريح اهداف اين حرکت پرداختندرفقا حسين مقدم و بهروز فراهانی در يک مصاحب

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

ارزات جاری مردم ايران و در  در حمايت از مب» اس راسيسم- او-اس « در دست، در تظاهراتی که بدعوت سازمان فرانسوی»ايران

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

  . نمودند

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

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

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

  »دکتر

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

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

ز هنرمندان ضمن دعوت مردم فرانسه به در پايان اين دسته ا. موزيک مردمی ايران پرداختند که مورد استقبال عموم قرار گرفت

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 «

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

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

  .محل، پشتيبانی خود از مبارزات اخير مردم و جنبش کارگری ايران و نيز حمايت خود از هدف های اين آکسيون را اعالم نمودند

  .روز فراهانی در مورد هدف های اين اعتصاب غذا و تحصن مصاحبه کردندبا رفقا کيومرث عزتی و به) 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 . طبقهء کارگر ايران  و هدف های اين کارزار با سه تن از سخنگويان آکسيون به گفتگو پرداخت

  .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



 دعوت اين کميته؛ در دفاع از مبارزات مردم ايران، مقابل  ژوئن؛ به24در همين نشست تصميم گرفته شد که در روز چهارشنبه 

  .دانشگاه سوربن پاريس تظاهرات عمومی برگزار شود

  

   در پاريس-کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخير ايران و دفاع از کارگران و غعاالن زندانی در اول ماه مه 

  شنبه بيستم ماه ژوئن سال دو هزار و نه
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