
  خبری گزارش 
  )سوئد( گوتنبرگ -کانون ھمبستگی با کارگران ايران

شب ھمبستگی برای آزادی ھمه زندانيان سياسی و فعاالن کارگر زندانی سوئد – در شھر گوتنبرگ   از مراسم

 
  با درود بر شما خوانندگان عزيز

" کانون ھمبسگی با کارگران ايران " رنامه شب ھمبستگی با کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی ، توسط فعالين ب
سالن انباشته از عکس ھای مبارزات .   ابان در اين شھربرگزار شد21 نوامبر برابر12در جمعه " سوئد " گوتنبرگ 

 – معلمان – پرستاران – دانشجويان –اعم از زنان ، مادران پارک الله ايران ن جنبش ھای اجتماعی کارگران و ھمه فعاال
  . تجمعات خانواده ھای زندانيان سياسی و مبارزات کارگران ايران بوده است 

ی  رابربياد ھمه جان باختگان راه آزادی ودمکراسی وبا  ازسخنگويان کانون گشايش يافت ودرآغازبرنامه توسط يکی
  . شد  ، يک دقيقه سکوت اعالمانده ل حاکميت نظام سرمايه داری ايران، جان خودراازدست دادسی سادرايران که طی بيش از

  
چھره ھای از شد که ازجمله آنان دريافت پيام ھايی ازفعاالن کارگری رفقا مريم محسنی معرفیبرنامه ھای شب ھمبستگی 

 معلمان ومشکالت -رابطه با زنان ستگير شده پارک الله تھران ونويسنده دھھا مقاله درخته شده فعال کارگری وزنان وازدشنا
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد " و سخنگوی پيشين فعاالن کارگری داخل ايران از، بھروزخبازکارگران درون کشور
و ھمچنين گفتگوی امير جواھری يکی   گوتنبرگ–وپيام تلفنی محمود صالحی به مراسم شب ھمبستگی " تشکل ھای کارگری

 اين پيام ھا تماما درجريان برنامه به اطالع :مجری برنامه اعالم داشت. معرفی گرديد...ازسخنگويان کانون ھمبستگی 
 .حاضرين خواھد رسيد 

  
 زندانيان  فرخ قھرمانی اززندانيان سابق رژيم جمھوری اسالمی وفعالين کانون ھمبستگی ،معرفی ليست شعرخوانی رفيق

يت کانون جا سا، درفرصتی مناسب درآمده توسط رفيق مان داوود رحيمیفيلم فراھم . ياسی که ازايران دريافت گرديدس
 بخش دوم برنامه ابتداء پيام مريم محسنی توسط فرخ قھرمانی قرائت شد که با استقبال درانتراکت ،بعد از. خواھد گرفت 

  .را قرائت کرد ن بالغی پيام دريافتی رفيق بھروزخبازر شيري حاضرين روبرو شد و آنگاه رفيق عسک
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 پيام کوتاه بيش محمود صالحی دراين.پخش شدداخل کشور،شناخته شده جنبش کارگری د صالحی چھره و تلفنی محمپيام آنگاه 

ما تعريف درکشورمن زندان سياسی  ازنظر:"صالحی ياد آورشدمحمود . تاکيد داشتند" زندانی سياسی "ازھرچيزی برمضمون
ضد "  واژه 60دردھه  مفھوم زندانی سياسی درايران ودرنزد زندانبانان رژيم ،  درقبال عدم پذيرفته شدن:گفتند. نشده است

محمود صالحی دراين . الی که اينھا زندانی سياسی اند درح. می گويند " امنيتی "  آنان بهمی گرفتد وامروزرا بکار" انقالب 
می . حکم صادرمی کند، می گويد؛ من معترضم دکه به حاکميتی که امروزدار کسی استزندانی سياسی، " :پيام ياد آورشد 

زندانی سياسی دردل ھمين جامعه پيدا شده . گويد؛ من به معضالت وبه مشکالتی که درسطح جامعه است ، من به آن معترضم 
مراسم شب ھمبستگی با (چه ھايی که امروزآنجا ب .است ودردل ھمين جامعه فکرمی کند و به اين وضعيت معترض است

شند که اين فرھنگ نشستند ودارند دررابطه با زندانيان سياسی صحبت می کنند ، بايد اينرا درنظرداشته با) زندانيان سياسی 
ا ،بحاضرين با دريافت اين پيام کوتاه "اطالق می گرددکه زندانيان سياسی به اين اشخاص معترض رابرجسته کنيم 

  .شعوروشعف ئست زدند

 
 

 گوتنبرگ،گفتاری را با - کانون ھمبستگی باکارگران ايران زسخنگويانايکی در بخش پايانی مراسم ، امير جواھری 
 با "پا می داريم؟ھمراه ديگر زندانيان سياسی رابرچرا شب ھمبستگی با کارگران زندانی به " : عنوان

  . حاضرين به بحث گذاشت
  : ار آمده استدر بخشی از اين گفت

از آن تاريخ که ايده برپايی شب ھمبستگی با زندانيان سياسی و زندانيان کارگر را در نشست ھای کانون ما به ميان کشيديم 
انجام دھھا برنامه  . می گذرديکماھیاز آن تاريخ تا به امروز بيش از .  خود را با اين ايده ھمراه ديدند،، ھمه  فعاالن کانون

اين  مانع ازبرپايی زود تر.شدکه توسط گروھبندی ھای گوناگون برگزار اجتماعی درشھر– فرھنگی –سی مختلف سيا
  . پی با ھم داشته باشيم گاين که امشب گرد ھم می آييم تا با اين ھمه خوشحاليم از . گرديدامه برن

وھری آن اززندانی عادی با پيام ھای دريافتی و بويژه تاکيد رفيق محمود صالحی برمضمون زندانی سياسی وتفکيک ج
 مسئوليت ما را - که خود بيش ازھرچيزی قربانيان ھمين نظام درجامعه ما ھستند–ھرنوع جرم تراشيده شده برای آنان 

صفوف خود را به ھم فشرده ."...؛برشماری عناصربحث رفيق مريم محسنی بويژه آنجا که تاکيد می دارد.می گرداندبيشتر
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 . يان خود غلبه کنيم وازھرنوع اقدامی که درميان ما شکاف ايجاد می کند بپرھيزيمم جنبش کارگری  
برای محو نظامی است که درآن  جنبش کارگری ،جنبش ورزم پرشکوه ميليونھا انسان.جنبش تک ستاره ھا نيست 

": آنجا که رفيق بھروزخبازمی گويدو..."ھيچ بودگان ھرچيزگردند"قراراست  کانون ھمبستگی با "  به رفقای  من    
برای تدارک و برگزاری اين مراسم خسته نباشيد می گويم و به تک تک فعالينی که بی دريغ "  گوتنبرگ-کارگران ايران

از مبارزات کارگران و پيشگامان کارگری حمايت کرده و تشکل ھای کارگری ديگر کشورھا را به حمايت از جنبش 
" برای ما فعاالن ." ی خوانند صميمانه درود می فرستم و دست شان را به گرمی می فشارممستقل کارگری ايران فرا م

اروپا ، کانادا و آمريکا ، جای  ترديد را  نھاد ھای ھمبستگی با کارگران درسراسرو" کانون ھمبستگی با کارگران ايران 
  . باقی نمی گذارد که وظايف توامانی را دربرابرخود داشته و داريم 

نی سياسی و جرم مضمون و جوھره زندانی سياسی در برابر رژيم زندان و شکنجه دفاع کنيم و تعريف زندا اينکه؛ ازيکم
  .خلع سالح نماييم سياسی ناميدن زندانی " ضد انقالب " ، " خرابکار " ، " امنيتی " اتھام را جا بيندازيم ورژيم را دربرابر

،که مبارزات ھمه جانبه کارگران ايران رابلدوم اينکه ؛ از جنبش ورزم ری بپرھيزيم کردن جنبش کارگتک ستاره  
   . سرمايه داری ايران بشناسيم برای محو نظامپرشکوه ميليونھا انسان

بش مستقل کارگری ايران جنوديگرکشورھارابه حمايت از) سوئد( جامعه ميزبانتشکل ھای کارگری اينکه ؛سوم 
  . يزدريغ نورزيم فرابخوانيم ودرانجام اين راه ازھيچ چ

تا به امروزدرھمگامی با ديگرنھادھای کارگری موازی خود ، "  گوتنبرگ –کانون ھمبستگی با کارگران ايران " فعاالن 
ولی مضمون پيام ھا ی رسيده از جانب فعاالن شناخته شده کارگری به نشست امشب ،ما . درھمين راستا گام برداشته است
  . سازدمی و راغب تر ايف رھنمون را بيش ازپيش درتعقيب اين وظ

جدی زمينه ی ايجاد ھمبستگی طبقاتی و برای اولين بار، بطور ،درنبرد بين کاروسرمايه امروزدرايران وبايد اضافه کنم ؛
و زير فشار  اکنون آن اکثريت عظيمی که زير خط فقر زندگی می کنند. مطالباتی ميان زحمتکشان جامعه ايجاد شده است

 و باوقت ھرروزدربرابر اخراج ھا وبيکارسازی ھا ويا عدم دريافت حقوق ھای معوقه، به صف می شوند قرداد ھای م
می يابند که بتدريج در. شده اندسفره ھای خود،توسط حاکمان سرمايه داری روبرو سياست دزديده شدن نان شب شان از

. صدد است تا لقمه ی نانشان را ھم بگيرده درعی و سياسی شان را گرفته بلکحکومت اسالمی نه تنھا آزادی ھای اجتما
ا خواست ھای بيواسطه مطالباتی بدردل مبارزه مردمان ايران سياسی ـ عمومی آزاديخواھانه حاال ديگر خواست ھای 

.زمينه ی اتحاد طبقاتی اردوی کار و زحمت را فراھم آورده استگرفته اند و ھم قراردرکنار

متن جنبش مطالباتی جاری در،ھرچيزمی توان گفت؛ بيش ازچيست؟ درباتی درشرايط حاضراھميت اين جنبش مطالاگربپرسيد 
غليرغم اينکه ،"ھدفمند کردن يارانه ھاحذف سوبسيد ھا يا "  شبايران، تحت نامبزرگ ترين شوک تراپی تاريخ معاصر

 ، توده وسيع خط فقرکشوراسرف يارانه ھا  شبح شورش نان را درسرحذ. حال شکل گيری است درھدفمندی ای درکارنيست ،
 سازماندھی ويژه ای تحت عنوان ،شروع حذف يارانه ھارژيم جمھوری اسالمی حتی قبل ازھرچند . آورده استبه حرکت دررا
شکل گيری جنبش مطالباتی .  استآماده ساخته تھرانمختلف کل شھرشورش محالت برای مقابله با خطر" ت محله محورامني" 
بيمارستان ھا و سرويس ھای شھری کارکنان ماتی شھرداری ھا وبخش ھای خددر، يکطرف اززرگواحدھای توليدی بدر
مساعدی به سرعت سراسری شده و با جنبش چنين بسترمی تواند دراران، وبازنشستگان ميان معلمان، پرستدرديگربخش ھا وو

برابر درزحمت بش مطالباتی عموم اردوی کارو جنتھيدستان شھر و روستا؛ با جنبش توده ھای حاشيه توليد پيوند يافته و به
 ھمچنين مانع از  شھروروستا،جنبش مطالباتی کارگری با قوام بخشيدن به شورش ھای تھيدستان. رويدفراسرمايه داری حاکم 

رين  سرکوب ھای تطغيان ھائی  که ھدف خشونت بار. دموقتی مبدل شونکه اين شورش ھا به طغيان ھای کوروآن خواھد شد 
   .و يا زود دچار افول خواھند شديم اسالمی قرارگرفته و ديررژ

دستگيری فعاالن کارگری ، زندانی شدن آنان ، آزادی با وثيقه چند صد ميليونی ،  ما با ليست بلندی از،ن ھمه حوادثدل ايدر
 ياد آور گرديم؛. وريم نيستفرصت اينکه ھمه آنان را بر زبان آ. ھمچنان باز استروبرو ھستيم که آنان وپرونده پشت پرونده 

فراھم آورديم در کنار ھم می نھيم  و  -را انليست موثق اندک آن -کانون ما زندانی که صد ھا کنارليست دھھا ، صد ھا و در
  .می باشيم بعنوان فعاالن زندانی سياسی نام ھمه آنھا را گرامی می داريم وخواھان آزادی بی قيد و شرط ھمه آنان 

:اعالم می داريممی و تعداد زندانيان کارگر را اسا جھت اطالع 
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که از بچه ھای ... جابری   ھمايون-5... غالمرضا غالم حسينی-4 رضا شھابی- 3  ابراھيم مددی- 2...لواسا منصور-  1 
 سالم قادری -9اھيم اسماعيلی ابر-8صديقی     خسرو-7اسعد مولود زاده  -6دکای شرکت واحد تھران و حومه ھستنسندي
10  -  مھدی فراخی- 11  بھنام ابراھيم زاده کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاداز   تشکل ھای کارگری

 عمراسماعيل -13 صديق خسروی،  -13ابراھيم اسماعيل پور - 12 کميته ی پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگریشانديزاز
  پور

پرونده ی قضايی می باشند که بعضی از ارایاعضای کميته ی ھماھنگی د نفراز90يش از حال حاضر بدر اين جدا از 
حکم تعليقی، از کميته پيگيری تمامی اعضای آن نيز دارای پرونده ی امنيتی  آنان با حکم وثيقه آزاد ھستند و بعضی نيز با

  .ھستندو قضايی
  
ارای پرونده ی قضايی  دکيسخروی، جوانمير مرادی و طاھا آزادی فواد:بايد گفت که مورد اتحاديه ی آزاد کارگران در  

بهقفی دارای پرونده می باشند که ھردومدافعان حقوق کارگر عليرضا اخوان و عليرضا ث مورد کانونھستند، در قيد وثيقه  
آزاد می باشند

  
  درزير

  :پيام ھای رسيده به مراسم را به اطالع شما ميرسانيم
 

  پيام مريم محسنی 
  فعال کارگری ايران

 
   گوتنبرگ -"فعاالن کارگریای آزادی ھمه ی زندانيان سياسی وشب ھمبستگی بر" به مراسم 

 
درود با حضار محترم رفقا ،دوستان ،    

جنبشی که   در ايران می گذرد استبدادی وبه خيابان آمدن ميليونی مردمضد   جنبش عظيم     است ، از حدود يک سال ونيم 
اسالمی به لرزه در آورد ه ودرکشتی امن وآسوده خيالی آنانپای حاکمان جمھوری  زير زمين را برای ساليان  

با شنا کردن دردريای خون ،خود را به  اکنون می کوشند کشتی شکستگانی که.   حکومت وخالفت ترک انداخته است دراز
    . .ساحل نجات برسانند

شرکت داشته  برعليه حکومت جمھوری اسالمی وضد استبدادی جنبش کارگری ايران نيزھمواره در مبارزات دموکراتيک 
که تشکيل سنديکای شرکت واحد .وجانفشانی به قله ھای بلندی دست يافته است  است واکنون پس از سه دھه تالش

جنبش.پيروزی ھا آسان نبوده است  اما بدست آوردن اين.ھفت تپه ،ازآن جمله اند  وسنديکای کارگری ايران طی سه دھه  
بسر می برند منصور  بسيار يارانش درزندانھا وشکنجه گاھھا بسياری را از دست داده است وھم اکنون نيزگذشته ،ياران 

از آن جمله...و  غالمرضا غالمحسينی وھمايون جابری  - بھنام ابراھيم زاده -  شھابی رضا  -  ابراھيم مددی- اسانلو  
، جان عزيزشان را  واعدامدوران شکنجه  درسياه ترين و60 بسيارشيرزنان شجاع و دالورمردانی نيزکه دردھه   چه.اند 

ھا وجانفشانی ھا که دست يابی به موفقيت ھای کنونی درجنبش  ما در مقابل اين فداکاری .   نثار آزادی طبقه کارگر کردند
آرمانھای  ھا ميسروممکن نمی بودسرتعظيم فرود می آوريم و،با آن ھا پيمان می بنديم که از کارگری بدون اين فداکاری

  .     خواھيم کردپاسداری  نظام سلطه وستم واستثمار وسرمايه واستبداداست ، آنان که محوھرنوع 
  

رفقا ،ياران جنبش کارگری    
 جای جای جامعه از دانشگاه گرفته تا کارخانه  اسالمی ،ازصدای ترک وشکستن استخوانھا ی نظام خالفتی  که اکنون 

قائم شھر در ھمه جا از ميان کارگران سيمان درود ،نساجی فرياد حق طلبی را امروزو ، به گوش می رسد    وخيابان از . 
  سال 30شنويم ، بيش از ھرزمان درمی... از ميان معلمان خريدخدمتی ،پرستاران و ميان بازنشستگان تامين اجتماعی ،
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 که ديگر نانوايی ھا ھم ، نان قرضی به  ، آنجا چه" طرحی نو  "
جنبش حق خواھی جزدرھم شکستن بنای سرمايه ساالری نيست واراده ای را يارای مقابله با کارگران ندھند ،چاره ای  

از اين روالزم . اسالمی باشد شکم گرسنگان نخواھد بود حتا اگرآن اراده ،اراده ی نظام تجاوز وزندان واعدام حاکميت 
ميان خود غلبه کنيم واز ھرنوع اقدامی که درميان ما شکاف ايجاد  برپراکندگی. ف خود را به ھم فشرده تر کنيم صفو.است 

جنبش کارگری ،جنبش ورزم پرشکوه ميليونھا انسان.جنبش کارگری جنبش تک ستاره ھا نيست  می کند بپرھيزيم برای . 
     !!!." ھيچ بودگان ھرچيزگردند"محو نظامی است که درآن قراراست 

  
 ويران خواھد کرد ودير  کاخ حاکمان اسالمی را کارگرايرانطبقه.اگرطبقه کارگرفرانسه خيابان ھا را تسخير کرد  

  نظام خالفتی سرمايه داری اسالمی بر سرآنان ويران گردد وطوما راين نظام زوروظلم ،ستمنخواھد بود آن روزکه کاخ
به اميد آن          آنروز دير مباد    شود   واستبداد ،شکنجه واعدام درھم پيچيده           روز 

مريم   محسنی
10  2010 نوامبر 19  برابر 1389 آبان 

                                                                                                               
  بھروز خبازپيام 

فعال کارگری ايران
   

  "شب ھمبستگی برای آزادی ھمه ی زندانيان سياسی و فعاالن کارگری " به مراسم
  

   در مراسم؛ عزيزان حاضربا سالم خدمت رفقا و
يش قدرت خريد خود را از دست ، کارگران بيش از پ در شرايط بسيار بغرنجی به سر می بردامروز جنبش کارگری ايران

 حاکميت سرمايه داری ايران، تھاجم خود را به  واقعيت اين است کهاست، نامی بيش باقی نمانده ھا از امنيت شغلی تنداده و
 مبارزات کارگری  که داده و تحرکات کارگری را به عقب رانده است، به طوریسفره خالی کارگران بيش از پيش وسعت

راندگی در حدی ن به عقب  ايًدر ايران عمدتا حول پرداخت حقوق ھا که ماه ھا و گاه چند سال به تعويق افتاده دور می زند،
 نيروی کار اتکاء بهسرمايه داران با .  بخور و نمير ھستند ھای خواھان پرداخت به موقع ھمين دستمزدست که کارگران

. ارزان، بيش از پيش اقدام به اخراج کارگران کرده و به رقابت در بين کارگران برای به دست آوردن کار دامن می زنند
اين وضعيت در . فا نکرده و به تدريج قراردادھای سفيد امضاء را جايگزين قراردادھای موقت کرده اندآنان به اين نيز اکت

ًکارگاه ھای زير ده نفر که از شمول قانون کار خارج گشته اند، بسيار ھولناک تر است، در اين کارگاه ھا، ما ابدا شاھد 
  . روز از زندگی کارگران را نمی دھد، نيز نيستيم10 ھزار تومان که کفاف حتی 303پرداخت ھمين حداقل دستمزد 

بلی عزيزان، امروز در ايران فقر بيداد می کند، کارگران به مشاغل دوم و سوم روی آورده اند، تعداد کودکان کار، مدام 
يافت ًرو به افزايش است، ميليون ھا کارگر خانگی که اينان را عمدتا  زنان و کودکان تشکيل می دھند، در قبال در

  .دستمزدھای باور نکردنی، بخش عمده ای از مونتاژ توليدات در ايران را برعھده گرفته اند
 در کنار اين ھم طبقه ای ھای شريف و زحمت کش قرار ن کارگری با جان فشانیدر چنين وضعيت اسف باری، رزمندگا

 بر رسالت خويش در اين موقعيت،اران، دارند، آنان به رغم سرکوب ھای بی امان، زندان و شکنجه ی حکومت سرمايه د
 و با قرار گرفتن در  يابی توده ای کارگران پای فشردهمبنی بر انتقال آگاھی، حمايت بی دريغ و ترغيب و کمک به سازمان

مصائب مبارزات توده ھای کارگر را گام به گام ھمراھی نموده، کنار کارگرانی که زير تيغ سرکوب حکومت قرار دارند، 
ات کارگری به کمک شبرد مبارزيگی کارگران را به جھانيان انعکاس می دھند، آنان طبقه ی کارگر جھانی را برای پو زند

  . برپايی انترناسيونال کارگری ھستندطلبيده و آرزومند
يم و برای تدارک و برگزاری اين مراسم خسته نباشيد می گو"  گوتنبرگ-کانون ھمبستگی با کارگران ايران" من به رفقای 

 حمايت کرده و تشکل ھای کارگری ديگر  مبارزات کارگران و پيشگامان کارگری بی دريغ ازبه تک تک فعالينی که
بش مستقل کارگری ايران فرا می خوانند صميمانه درود می فرستم و دست شان را به گرمی کشورھا را به حمايت از جن

  .می فشارم
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  زنده باد جنبش مستقل کارگری
  بھروز خباز

       2010 نوامبر 9
  محمود صالحیتلفنی پيام 

  فعال کارگری ايران
   به مراسم شب ھمبستگی با کارگران زندانی و زندانيان سياسی ايران در شھر گوتنبرگ

  
  . سالم دوستان ، خسته نباشيد و سرحال باشيد 

ھايی  که دراين راستا فعال درسازماندھی اين امربه تمام بچه . ازاينکه می شنوم چنين برنامه ای است خوشحالم 
  . بودند،تشکرمی کنم وازحضارمحترم ھم تشکر می کنم که دراين شب ھمبستگی شرکت کردند 

ازمن ھم می خواھند چند . دوستان خوب ازآنجايی که پيداست شب ھمبستگی با زندانيان سياسی وکارگران زندانی است 
دوستانی . اما می خواھم ، دوستان به اين موضوع توجه کنند.ندارم من نياز به سخنرانی . کلمه  دراين رابطه حرف بزنم 

بايد حتما روی اين موضوع متمرکز بشوند که آيا زندانيان سياسی واصال زندانی . که می آيند پشت تريبون صحبت کنند 
حتی . ده است چون که زندانی سياسی درکشورما ھنوزتعريف نش. سياسی درکشورما تعريف شده است ؟ من می گويم ؛ نه

کسانی ) 60(، دردھه شصت )60(اگرما به عقب برگرديم به دھه شصت . فرھنگ زندانی سياسی درکشورما اصال نيست 
" خارج شده وبه اينھا " ضد انقالب "را به آنھا می چسپاندند، حاال ديگرازآرم " ضد انقالب"ھمه آرم . که درزندان ھا بودند

زندانيان سياسی، . نيستند " امنيتی " خطرناک است، اصال زندانيان سياسی درواقع می گويند که اين خيلی " امنيتی 
زندانی سياسی  يعنی کسی استکه به حاکميتی که امروزداره حکم صادرمی کند، می . خودشان اسمشان مشخص است 

زندانی . ترضم می گويد؛ من به معضالت وبه مشکالتی که درسطح جامعه است ، من به آن مع. گويد؛ من معترضم 
نه اينکه اورا با . سياسی دردل ھمين جامعه پيدا شده است ودردل ھمين جامعه فکرمی کند و به اين وضعيت معترض است

چند سال پيش با زندانيان سياسی دردرون زندان ھا حرف می . زنند" امنيتی " تعريف کنند و به اوآرم " امنيتی " انگ 
،يک طرف ديگرھم زندانيان عادی دسته بندی می شوند وزندانيان سياسی " زندانی امنيتی"زدم، می گفتند به ما می گويند 

آنھايی که . اما ما زندانيان امنيتی نيستيم . ،ھمانی که درپرونده شان نوشته شده است " امنيتی " اسم خودشان را گداشته اند 
ان می خواھم ؛ آنھايی که پشت تريبون صحبت می کنند ، من ازدوست.آنھا زندانيان سياسی ھستند. درزندانند، امنيتی نيستند

اين برای . زندان سياسی چی است و به چه کسی می گويند.روی اين فکرکنند ،ما بايد فرھنگ زندانی سياسی را زنده کنيم 
 سياسی چی دوستانی که آنجا ھستند وآنجا نشستند بايد روی اين متمرکزشوند واين رابزرگ کنند، که زندانی. ما ھم است 

اگراالن ازدل پرونده ھای که برای زندانيان سياسی تشکيل !نداريم ما نه بمب گذاريم ونه ھيچی" امنيتی " است؟ ما زندانی 
کسی که . کسی که تخريب می کند .اکثرآنھا به شديد ترين مجازات اسالمی محکوم می شوند. شده است ، نگاھی بندازيم

باری بچه . ھستند" امنيتی "  می کند يعنی،ھمين ھا را درذھنيت مردم کردند که اينھا آتش می زند وکسی که خانه راخراب
نشستند ودارند دررابطه با زندانيان سياسی صحبت می کنند ) مراسم شب ھمبستگی با زندانيان سياسی (ھايی که امروزآنجا 

  .ن سياسی به اين اشخاص معترض می گويند، بايد اينرا درنظرداشته باشند که اين فرھنگ رابرجسته کنيم  که زندانيا
مشخصا . پريروزدوستانی خبردادند که يک سری ازبچه ما درشھرنقده دستگيرشدند وزاما دررابطه با دستگيری ھا؛ ديرو

ابراھيم اسماعيل پور، صديق خسروی، ديروزبعدازظھرعمراسماعيل پورھم دستگيرشده است وخليل شريفيان چند ساعتی 
مثل . بھرحال ما زندانيان سياسی داريم که االن درزندان ھستند. ی امروز به قيد ضمانت آزاده شده است بازداشت بود ول

اينھا ھمه زيرتيغ محاکمه ھستند و دارند محاکمه می شوند ولی فعال به قيد . بچه ھای کامياران،مريوان و جاھای ديگرداريم 
  .ضمانت آزاد شدند

  موفق وپيروزباشيد 
  محمود صالحی 

     2010 نوامبر12 برابر 1398 آبان 21
 .يادآورگرديم ؛ که لينک صوتی رفيق محمود صالحی  درسايت کانون گذاشته می شود

http://www.hambastegibakargaran.se
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