گسارظ ازغب ىوبطتگی با جنبع کارگری ایراى
ػة ُوثظتگی تا خٌثغ کارگزی ایزاى  ،خوؼَ  51اکتثز  32 ،هِز هاٍ اس عزف ػْرای زوایت اس هثارسات آسادیخْاُاًَ
هزدم ایزاى -اطتکِلن تا ػزکت خوغ کثیزی اس فؼالیي ،زاهیاى ّ ػالقَ هٌذاى تَ خٌثغ کارگزی ایزاى تزگشار ػذ
ایي هزاطن فزصتی تْد تزای ایٌکَ پای صسثت ُن تٌؼیین ّ ُوثظتگی هاى را در خِت زوایت اس هثارسات کارگزاى تقْیت کٌین.
تزًاهَ تا پیام یکی اس چِزٍ ُای هثارس ّ صویوی خٌثغ کارگزی هحوٌد صالحی ػزّع ػذ .هسوْد صالسی پیام را خغاب تَ
تزگشارکٌٌذگاى ّ ػزگت کٌٌذگاى تَ هزاطن آًؼة فزطتادٍ تْد.

پیام بو غرکت کننذگاى ً اعضای هحترم برگسارکننذه غب ىوبطتگی با جنبع کارگری
ایراى
دًضتاى ،غرکت کننذگاى هحترم.
تا درّد ُای گزم اهیذ اطت کَ ُوگی طالهت ّ خِت کوک تَ خٌثغ کارگزی ایزاى ّ توام خٌثغ ُای عثقاتی در خِاى طزفزاس
ّ کْػا تاػیذ.
ػشیشاى هي ًوی خْاُن سیاد ّقت تزًاهَ را تگیزم ّ دّطت داػتن کَ اهزّس در کٌار ػوا دّطتاى ّ ُن عثقَ ُای خْدم تاػن ،
اها تایذ گفت کَ زاهیاى دًیای طزهایَ داری ُویؼَ تزای طزکْب ها کارگزاى آهادٍ ّ یک لسظَ را ُن اس دطت ًوی دٌُذ ّ...
زال اگز یک رّس ُن ایي اتفاق تیفتذ کَ ها تتْاًین چٌذ طاػت تا ُن تاػین در کؼْر ها تزاتز اطت تا تاسداػت ،هساکوَ ،سًذاى ّ
ػایذ ُن اػذام!...
دّطتاى:
در خاهؼَ طزهایَ داری دّ عثقَ ّخْد دارد کَ هٌافغ آػتی ًاپشیزی تا ُن دارًذ ،ایي ّاقؼیت ػیٌی هٌؼاء ّ طز چؼوَ درگیزی
دائوی ّ هثارسٍ عثقاتی اطتُ .ویي اطت کَ کارگزاى ّ طزهایَ داراى را در هقاتل ُن دیگز قزار دادٍ اطت .تضاد آػتی ًاپذیزها
تیي کارگزاى ّ طزهایَ داراى تٌِا تا هزگ طزهایَ ّ ًظام زاهی آًاى اس تیي خْاُذ رفت .در ایي هثارسٍ کارگزاى ُیچ چیشی را
اس دطت ًخْاٌُذ دادّ ،لی دًیایی را تَ دطت هی آّرًذ کَ در آى ُیچ اًظاًی تَ دطت اًظاًی دیگز اطتثوار ًؼْد ،اها ایي طزهایَ
داراى ُظتٌذ کَ ًوی تْاًٌذ تذّى عثقَ کارگز ّ اطتثوار آًاى سًذگی کٌٌذ.
دّطتاى:
ُذف ًِایی خٌثغ عثقاتی عثقَ کارگز ،تصزف قذرت طیاطی اطت ّ عثیؼتا" تزای رطیذى تَ ایي هٌظْر تایذ هثارسٍ کزد ّ تزای
ایي هِن تایذ خٌثغ هاى را تْدٍ ای کٌین ّ تزگشاری چٌیي هزاطن ُای تَ ًفغ خٌثغ ّ عثقَ هاى اطت.
پیغ تَ طْی تْدٍ ای کزدى خٌثغ هاى
در پایاى تزای تک تک ػشیشاى آرسّی طالهتی را دارم ،سًذٍ تاػیذ تزای ها ّ خٌثغ کارگزی خِاى.
هسوْد صالسی
رّس پٌح ػٌثَ هْرش  98/7/32طاػت  5ظِز

تؼذ بيرًز خباز را داػتین کَ اس ػزایظ سًذگی ّ هثارسات کارگزاى ّ ّضؼیت فؼالیي کارگزی ّ ُوچٌیي لشّم داهي سدى تَ
اتساد ػول ُای کارگزی در ُوثظتگی تا خٌثغ کارگزی ایزاى صسثت کزدً .گاُی ّاقؼی تز ّتدزتَ ای اس ًشدیک تا هثالِایی

سًذٍ اس هْقؼیت کًٌْی کارگزاى در ایزاى اطاص ززف تِزّس را ػٌیذًی تز هیکزد .هتي کاهل طخٌزاًی تِزّس ّ طایز
طخٌزاًاى هتؼاقثا در طایت ػْرا گذاػتَ هیؼْد .
www.shora.se

بيرام رحوانی را داػتین کَ ػوذتا تَ ػزذ سًذگی ّ تدلیل اس هسوْد صالسی پزداخت .تِزام در تارٍ سًذگی هسوْد کتاتی ًیش
ًْػتَ اطت  .تِزام ُوچٌیي تَ ّضؼیت ػوْهی کارگزاى ّتاالخص کارگزاى سًذاًی اػارٍ کزد.

عباش ضواکار ػؼزخْاًی داػت .طواکار را تیؼتز تا هثارساتغ ّیاراًغ چْى گلظزخی ّدیگزاى هی ػٌاطین ّػایذ اّرا
تؼٌْاى .یکی ار ًوًَْ ُای اػتصاب غذای عْالًی در سًذاى ّ فیلوظاس ٌُّزهٌذ ًیش تؼٌاطین اها اّػاػزاطت ُّ .وَ ایٌِا تا ُن
ػؼز سًذگی اطت کَ طزّدٍ هیؼْد

به یاد زندانیان سیاسی
به خاطر تو
اس پشت شيشً وگاٌت می کىم
َ بً دٌاوت چشم می دَسم
َ گُش می دٌم
تا شايذ کالمی بشىُم َ اس حزکاتت چيشی بفٍمم
دَر َ بزم را صذای باسی بچً ٌا در چمه
َ ٌياٌُی رَس يکشىبً
پُشاوذي است
با ايه حال می کُشم بشىُم
چً می گُئي
پشت شيشً ايستادي اي
َ بً سباوی کً سبان کسی ويست سخه می گُئي
َ مه
جزعً ای بً يادت می وُشم
َ ٌمچىان می کُشم
صذايت را
ايىجا
در ايه ٌياٌُ
اس پس ايه ٌمً آب َ خاک
اس پشت شيشً ٌای دَاليً ای کً صذا اس آن ومی گذرد
َ اس پس رَسگاری
کً گُشت َ پُستی بز تىت باقی وگذاشتً است
بشىُم

پیام ػْرا تَ ستاى فارطی ّ طْئذی خْاًذٍ ػذ .در پیام ػْرا تز تؼکل هظتقل کارگزی ّضزّرت طزًگًْی طزهایَ داری
ّتزقزاری دّلتی کارگزی ّ ػْرایی تاکیذ ػذٍ تْد

گیطٌ غاکری قزار تْد کَ تزایواى تزاًَ ُائی اخزا کٌذ .تْضیر داد کَ تَ ػلت تیواری ًویتْاًذ آّاس تخْاًذ ّلی خْػسال اطت
کَ در تزًاهَ ػزکت کزدٍ اطت .ػاًض ػٌیذى «ای سًاى ایزاى ّقت اًقالب اطت» را ایي تار اس دطت دادین

در ضوي یکی اس طخٌزاًاى هرین هحطنی اعالع دادٍ تْد کَ تَ ػلت هؼکالت ػخصی ًویتْاًذ در خلظَ ػزکت کٌذ .خای خالی
هزین هسظٌی اس کارگزاى هثارس ّخْػٌام در تیي ها خالی تْد  .تزایغ آرسّی طالهتی ّطزافزاسی هی کٌین
ازشاب ّ طاسهاًِای چپ طْئذی ُن در زوایت ّ ُوثظتگی تا هثارسات کارگزاى ایزاى در ایي هزاطن ػزکت کزدٍ تْدًذ .هتي
طخٌزاًیِا ّ پیاهِا تَ ستاى طْئذی ّ اًگلیظی تزخوَ ػذٍ تْد ّ در هزاطن پخغ ػذ.
هاتص اینارضٌى اس رُثزی زشب چپ  ،تززوایت اس هثارسات کارگزاى ایزاى اسخاًة زشب چپ طْئذ تاکیذ کزد.

زشب طْطیالیظِا ّ طاسهاى قذرت کارگزی تَ عْر فؼال در هزاطن ػزکت داػتٌذ طخٌزاًاى ایي  3خزیاى تز هسکْهیت
خوِْری اطالهی ّ لشّم زوایت اس خٌثغ کارگزی ایزاى تاکیذ داػتٌذ.ىٌگٌ اسزشب قذرت کارگزی تز ُوکاری دّخاًثَ
ّاًتزًاطیًْالیظتی تاکیذ ًوْد

تؼذ اس ُْگْ ًْتت رًبرت اسزشب طْطیالیظت تْد تا تز اًتزًاطیًْالیظن تیذریغ اًگؼت تکذارد ّزکْهت هٌفْر طزهایَ داری
ایزاى را تَ خزم طزکْب کارگزاى ّ آسادی هسکْم کٌذ ّخْاُاى آسادی ُوَ سًذاًیاى طیاطی ػْد

.
خْاًٌذٍ چپ

 ،هزدهی ّ هسثْب جاى

ىاهارلٌنذ را تا خْدهاى داػتین

ّدر پایاى تَ آّای سیثای خْاًٌذٍ ّ گیتاریظت هثارس

اس کؼْر ػیلی ،خٌآنی هٌریا

گْع کزدین.

هیش اعالػاتی اس عزف خزیاًِای هستلف هْخْد تْد .رّی هیش ػْرا ...ػالٍّ تز تزّػْرُا ّ اعالػیَ ُای ػْرا  ،ػکظِا ّ
اػالهیَ ُایی در تارٍ کارگزاى سًذاًی  ,کتاب هاُی طیاٍ کْچلْ تَ ستاى اًگلیظی ّ طْئذی ُن هْخْد تْد.
در هْرد رضا غيابی کَ اس اػضای طٌذیکای ػزکت ّازذ اس  33خزداد طال  98در سًذاى تظز هیثزد ػلیزغن ایٌکَ ّثیقَ 06
هیلیْى تْهاًی تزای خارج ػذى ّی تسْیل دادٍ ػذٍ ٌُْ ،س ّی را آساد ًکزدٍ اًذ ّ تَ خاًْادٍ ّی گفتَ اًذ کَ رضا اگز
ُوکاری ًکٌذ آساد ًخْاُذ ػذ ّ رّس چِارػٌثَ  36اکتثز در هْرد ّضؼیت اسادی رضا تصوین هیگیزًذ .در عی هزاطن
پیؼٌِادی اس عزف تِزّس خثاس هغزذ ػذ کَ در ایي راتغَ ززکتی داػتَ تاػین .در اًتِای خلظَ رفقای ػْرا طزیؼا تصوین
ال اّ تزگشار کٌٌذ.
گزفتٌذ کَ تظاُزات اػتزاضی در رّس چِارػٌثَ  36اکتثز طاػت  3تؼذاس ظِز در هقاتل
در ایٌدا تایذ اس هدزیاى تزًاهَ ًظین ّهِزًْع کَ در عْل تزًاهَ تَ ستاًِای فارطی ّطْئذی ارتثاط ػزکت کٌٌذگاى طْئذی
ایزاًی را هیظز کزدًذ ّتَ خاعز پیؼثزد خْب تزًاهَ تؼکز کٌین ّ تاالخص ًظین طلیواًی ُوکار خْاًواى را ارج تگذارین

نطین ضلیوانی

هيرنٌظ غفیعی

زنذه باد ضٌضیالیطن زنذه باد آزادی
غٌرای حوایت از هبارزات آزادیخٌاىانو هردم در ایراى ـ اضتکيلن
اکتبر 0202

