
 سوئد -گوتنبرگ سه روزه تحصن گزارش 

 در دفاع از جنبش عظیم زن-زندگی-آزادی و مبارزات مردم سراسرایران!

 

 امیرجواهری لنگرودی: زارشگرگ

  ۳۳۴۳ژانويه  ۳۳برابر با  ۱۴۰۱بهمن  ۳دوشنبه  

 با نصب چادرطی روزهای يکشنبه،دوشنبه وسه شنبه(تحصن)همايشی سه روزه

  اوج تجلی خود را درسومین روز،سه شنبه. برگزارشد (سوئد)درشهرگوتنبرگ

 غايت سرد و بارانی میدان برنس ژانويه،باپايان بردن تحصن درفضای به۱۱

 ...پارکن به نمايش گذاشت

ازجانب  ،اولین روزازسه روزتحصن فراخوان داده شده۳۳۴۳ ژانويه۵۱يكشنبه 

 با« (سوئد)گوتنبرگ -ايران  انقالبیکانون همبستگی با مبارزات جنبش »

 طوفانی ازراه.رگ با ما خوش نبودآنروزسازهوای گوتنب .موفقیت پیش رفت

 رسیدکه هردم نگرانی به هوا بردن چادرنصب شده درمحل را برای سازمان

 دهندگان تحصن بدنبال داشت و همه توش و توان ما را از ابتدای نصب چادر در

 ...میدان را به خود به همراه داشت

همسانی ودويگانگی،همدلی وسازنبود،سازدل هامان ُِکوک ب ما با اگرهوا 

جمع شده درمیدان را درکناريکديگربا حجمی ازمهربانی و  یِ آدم ها رنگارنگیِ 

 همراه داشت يکدلی به

  طوفان که گذر کرديم ، رگبار و باران از راه رسید ، در چشم بهم زدنیباد واز 



 نشان های فراهم آمده درپیرامون چادرودرمحوطه میدان برنس پارکن که حاصل

 و بانرول های پالکادرها -عکس های نمايشی -تابلوها  -ود جمعی مان ب تالش

 ...تبلیغی رابه درون چادرجای داديم

 آنچه درهمايش روزشنبه درمیدان برنس: قاطعیت می توان بگويمبا صراحت و  

 و منشور آن که «.....کانون همبستگی  »پارکن درراستای پاسخگويی به دعوت 

 نی،جامعه ايرانی را مخاطب قرارداد کهبرپايه تحرک فراگروهی وفراسازما

 بتوانیم به شکل توامان،مبارزات مردمان ايران در سراسر درکنارهم باشیم؛تا

 کشور، را مورد پشتیبانی و مدافعه خود قرار دهیم ، اينگونه با استقبال روبرو

 .گردد

 ومخالف کلیت نظامانقالبی  کانونی که با احترام به همه احزاب وسازمان های  

قرارمیدهد تا  ،حضورآنان رادرحمايت وپشتیانی ازاقدام خويش مخاطباسالمی

مخالفان ودشمنان  نیروی چپ وتحول طلب جامعه بتواند نقش خود را دربرابر

ترين نیروی مادون  طبقاتی شان که کوس رسوايی آنان درهمصدايی با مرتجع

پیوستگی باجامعه  وتاريخ همنوايی می نمايد،بتوانند متحدانه ودرهمبستگی 

واعدام های  میزبان، ازخواستگاه عمومی مبارزات مردم ما حمايت نمايند

سیاسی را بر  خواست آزادی زندانیان. اخیررا به قوی ترين شکل محکوم سازند 

 -کارگران  - دانشجويان -زبان رانند و همه احکام صادره برای زندانیان زن

ورزشکاران ،  - سینماگران -ويسندگان ن -پرستاران  -بازنشستگان  -معلمان 

بازداشت شدگان  قويا محکوم نمايند وخواست بی قید و شرط آزادی وکال را

بلند خواستار  اداره شورايی را با صدای «آزای -زندگی -زن»نوين  قالبنا

 .گردند

 



 -انقالبی ايرانجنبش کانون همبستگی با مبارزات » :با فراخوانتحصنی که 

 ايراندرسراسر« آزدی -زندگی -زن»زجنبشپشتیبانی ا ایبر «سوئد/گوتنبرگ 

  های حاکمیت سیاه اسالمی تمامی سالدرمحکوم کردن جنايات صورت گرفته و

 .ادامه داشتبه مدت سه روز !ايران

خواستارآزادی فوری همه زندانیان سیاسی تحصن سه روزه؛اجتماع کنندگان در 

از ؛ شدندايران  در های اخیر بازداشت شدگان ماه ی همآزادی فوری ه وعقیدتی،

 خواستار ما ،اعدام قتل عمد حکومتی استاجتماع کنندگان درچادرتحصن،منظر

طی سه مجازات اعدام درايران  لغومتوقف کردن و ها و اعداملیه ع اقدام فوری

 !روز فرياد زديم

 

تنها توانستیم . راه رسیدرا برپا کرديم، باران شالقی ازکه چادرسه شنبه ظهر

نیرو چگونه خود را رساند،  اين همه اصالا . ای را برپا داريم های پارچه باندرول

اينگونه نشان داده  ،فهم مسئلها دره رنگارنگی آدماين همه  یجمعومادی تظاهر

کار  گويی همه خودراصاحبِ تو.بودکارندرباال ای از که فرماندهی شد می

اين حرکت دعوت کننده و دعوت نشان داد؛، آنچه ديده شد عبارتیبه  .ندختشنا می

 !نمودند همه صاحب خانه میای نداشت،  دهشون

بدون کمک  "خالی یدست"و "نتنی عريا"ما با  :اش مییبیان صمبا به قول رفیقی 

زديم و االن " رکولیه"دست به کار  نما جمعی ی پشتوانهازجايی، تنها به همت و

 .اثاثیه و اموال هستیمصاحب يک چادر

ای زيبای رخداد برون و درون ه صحنهبا کم شدن باران،  ،سه شنبهازهمان ظهر

از سوپی گرم و ها، با ديگی فوق سنگین  خانمدو تن از. آفريد شگفتی می،چادر

خیل وسیع سوپ  ،ها ديگخود را به چادر رساندند و اين طعم،  ايت خوشغ هب



سوپ دعوت  های جمع کردن چادر به سرو یرا تا نزديک -سرما زده - هایخور

 .کردند

 

و شیرينی  با شادمانی "نیايش"، تولد بیست سالگی دخترش برای "مهوش" مادر

 شنبه، هوای بارانی سهدر طع شدن بارانبه محض ق ...آمدن چادربه درو تولد

 .  خورد میتحصن گره  مضمونبه ،ی اطالعاتیهابروشورهاوپخش  سردادنشعار

اه ر با جمعی ازدوستانش از "نیايش"خانم " بالچاو"به يکباره با پخش موسیقی 

 اين نزديکی وهمراهی و"نیايش". راهنمايی کرديمهمه را به درون چادر. رسیدند

 حضور .پنداشتنددردوران پناهندگی  شان جمعینه جشن تولدگايهمسوئی را

شهر را آنان تجمعات ديگرکه چادر میان دوستاندوستانش درکه برای  "نیايش"

دوستان جوانش کرد،  میرا تعبیرجمعی ما بیان يگانگی  ،تجربه کرده بودند

 .ندموجب دريافت اين تفاوت برخورد شد



 

 وبری پستن در حال گفتگوبامه يتهیئت نمانیدگی چادر در روزن      

با  پیوندگروه تحصن در  ؛ با توجه به پیشنهاد کارسوم نبودروز کارِ  یِ  اين همه

برای روانه شدن  ،چادردرحاضرين  داوری هیئت هماهنگی ونظرخواهی و

يتبوری » ی ها به جانب روزنامه خانمفعال با شرکت  عمدتاا هیئیتی ازچادرو

برای تهیه دعوت ما از آنان پاسخگويی آنان دربرابر، دراعتراض به عدم «پستن

  .، خود شور و شوقی ديگر آفريدو انعکاس خبر تحصنگزارش 

های اعدام که نشان اوج خشونت  و طنابهای زندانیان سیاسی  عکسهیئت با 

از چادر به شکل جمعی « نه به اعدام»با پالکادر  ،دولتی نظام اسالمی است

زبان  ،تا طی ديدار با مسئولین روزنامه... پستن شدنديتبوری  ی راهی روزنامه

 .حال ما گردند

خود ،  دوستان راضی و خشنود از اين کار، طی گزارش ی بعد از بازگشت، همه

های  تلفن. ديدار با دو تن از بخش خاورمیانه روزنامه را مثبت ارزيابی کردند

ای فضای سیاسی ايران  تهبدل شده بر آن بنا نهاده شد که ما بتوانیم طی نوش رد و

در ايران و « آزادی ،زندگی ،زن»و دفاع از مبارزات جنبش و چرايی تحصن 

 .به روزنامه برسانیمرا  فراز و فرودهای آن

 



 

 حسین مهینی:عکس ا ز

ن کار روزانه به چادر آمده بعد از پاياکه با قطع شدن باران و گرد آمدن رفقايی 

چادر به  انسانی دور ای زنجیره ؛گرفت به خود ، تحصن فضای ديگربودند

دست هم  دست در گردآمدن جمعی و ی صحنهداديم و  می شعار حرکت درآمده و

سرود  نمای میدان برنس پارکن و هم گشتن در و زنجیر انسانی ساختن؛ دور

یادمان باشد به گلگشت بهاران زنده »: پشت بلندگومان مجتبی  خوانی رفیق

شو و  !«ای رفیقان، ای رفیقان، ای رفیقان فیقان،ای ر/  داریم یاد یاران

 .بخشید شادمانی به جمع می

 

 حسین مهینی :عکس از



يادمان گلگشت زنده »خوانی رفیق مجتبی به  نمود تماشای ترانه چه شادمانانه می

اندوه آن پرشماران و  ما نیستند و میان ای که آنان در به هنگامه «داشتن نام ياران

دهیم و  های ايران هر روزه از دست می خیابان ها و کوچه ه درياران جوانی ک

در اين هنگامه  ؛آزارد جان آدمی را می آنان ی های نیست شده نمايش چهره

پايکوبی اين صحنه بودند و  موزيک و مسحور های رهگذر سوئدی خوانندگی،

 .گرفتند شان عکس و فیلم می های مرتب با گوشی

 
 حسین مهینی:عکس از

 .دی ما تا تک برگ آخرش پخش گرديدهای تبلیغاتی به زبان سوئ برگههمه 

ها به هم  دل ميکرد ، احساس میرفتیم پايان کار چادر پیش میسوی هرچه به 

خواهش . برابر ماست راه برای جمع کردن چادر در ی شده و نقشهتر  نزديک

مربوط به تحصن سه روزه توجه جمع کردن چادر به برخی موارد  ازکرديم قبل 

 . گردد

 
 حسین مهینی:عکس از



 :گروه تدارک تحصن سه روزه به اطالع همگان رسید جانب کاراز

 

وسیله از ايشان  بدين. بوده آقا به ماحسن امانتی  ،مجمعچادر و شمعدانی و  -*

 . کنیم میتشکر 

يی اين حجم اختیار کانون برای جابجا شب در و ماشینی که تمامی سه روز -*

وسائل چادر و تحصن بود از آن رفیق جالل و نقشش در جابجايی اين وسائل در 

 .ماريرفیق سپاسگز از. تاريخ تحصن کم سابقه است

رفیق شهال و مهرزاد و رضا طالبی و مرکز آموزشی  ،نفش رفقا کريم نوری -*

 .قدردانی استقابل ال تبلیغی، يدر تولید اين حجم ماتر

 ی خاصه بیانیه ،مطالب مربوط به تحصن ی ان قاسمیانی در ترجمهرفیق سلیم -*

ودعوت ازهمه رسانه ای خبری وتصويری به تحصن سه روزه سهم ،مطبوعاتی

 .ازايشان سپاسگزاريم . جدی داشت 

رفیق کريم نوری در بازتاباندن حرکت تحصن رو به جامعه سوئد به دفعات  -*

داشته است و رفقای زيادی بروشورها صحبت  بوده و پای چادر در کار بعد از

 .از همه آنان سپاسگزاريم ؛کردند های تبلغاتی را پخش می و تراکت

در روز اول تحصن، رفیق نیکی میرزايی، خود را به جمع چادر رساند و از  -*

 .کنیم تشکر میسخنرانان جمع ما بود، از ايشان 

ذرنوش و رفقای زن آ زاد سهرابی و حبیب و سیاوش وبه ،نقش رفقا هدايت  -*

کار  ی ترين مرحله چادر که سختنصب روزاول مهوش و ديگررفقا در نسیم و

 !سپاس از يکايک رفقا. غايت سازنده بوده است هبود، ب

بهزاد سهرابی و توفیق و سیاوش در نصب چادر روزهای  دوم  ،رفقا هدايت -*

 .از آنان داريمسپاس فراوان ؛ ند، پر نقش بودو سوم

 .نش اين حد پالکادر قابل تشکر استآفريدر رفیق عسکر ،نويس ماتابلو نقش -*



 
 ،چای ،شان در نقش آفرينی وسايل چادر يکايک رفقای زن در رابطه با همت -*

 .، تولید انواع کاکا پر اهیت بودسوپ ه،قهو

مهینی در ثبت تصويری اين سه کیارش جوان و سیوان و حسین ا رفقنقش  -*

های  های فراهم آورده را به تلويزيون کیارش جوان کلیپ ،باشد میاهمیت  پرروز

هیچ بازخوردی  فرستاد و ...(فردا و من وتو و ،ايران انترناسیونال)ما بهتران از

 .رفقا تشکر داريميکايک از  .نداشت

اش و ارائه آن در فضای  از رفیق مجتبی عزيز به خاطر خلق اثرهنری -*

 .ق تشکر داريمدريغ رفی های بی تحصن و ياری

های  ع آوری کمکجمدن قلک وگردانزيزمان توفیق درهای رفیقانه ع از تالش -*

و رفیق گلباخ مسئول مالی کانون جاری تحصن های  مالی برای ياری به هزينه

 .حسابی بايد تشکر نمود،

شد که امانتی رفیق عبدهللا به ما برای ترمیم صدا  ،بلندگوی روز دوم و سوم -*

 .تمادش به ما کمال تشکر را داريمحسن اع از

از ( امیر ،توفیق ،جالل ،هدايت)انجام گروه تدارک تحصن يعنی رفقا سر -*

هیئت هماهنگی کانون به ما کردند و تدارک اين حرکت موفق  ایادی که رفقماعت

چنانچه اين اعتمادها نبود، ما هم دلگرم  .داريم کمال تشکر را ردند،را به ما سپ

 از. هر شب جلسه فرا بخوانیم و بنشینیم و نقشه روزانه طرح کنیمشديم که  نمی

 !منديم شما و تالش يکايک رفقا و همراهان سپاس ی همه



 
 جمع چهار ،گروه تدارک تحصن سه روزه گزارش کار با پایان این بخش از

کردن محوطه  جور جمع و و به جمع کردن چادرحاضرین  با همراهیمان نفر

همدلی و  که با... پرداختندوسایل برای جابجایی آنان تمامی گردآوری  و

هم چشم بر همراهی و یکی شدن این همه عزیز برای جمع کردن چادر، در

ماشین  کنار ی گردآوری گردید و درجمعهمه چیزبا نمایش . شد انجامزدنی 

تحصن بعد از سه رو پیاپی  دیگرهم خداحافظی از. گرفت نقل قرار حمل و

 ی و کنار هم بودننزدیک ،از همدلیهای  همگی ما نشانه مانیگب .نمود سخت می

ها  ها که رفاقت ولی طی این سال... کرده بودیمها به دفعات تجربه  طی این سال

تدارک و انجام ها نسبت به هم فزونی یافته بود،  مادیبی اعت ترک برداشته و

آنچه در  .خشکاندما فرو را در بین بخش وسیعی از آن ،تحصن سه روزهموفق 

طی نمود، این بود که  گری می حرکت روز سوم به مانند دو روز پیشین جلوه

همانی و  ، گفتتمان یک نیرو وجه غالب نداشت، بلکه یک ایناین سه روز

باالنسی بین همه نیروهای شرکت کننده گروهی و سازمانی و منفردین دیده 

 نندگان حست کشرک ی دانست، همه صاحب حق نمی را ودهیچکس خ و شد می

همه با  همه و .برآیند کار به سهم خویش نقش دارند درکردند که  می

 بر کارهابرهم زدنی به ردیف کردن چشم  در و ای خویشتنداری فزاینده

 در. گذاشت نمایش میعمل خود را به طریقی به  عزیزی ابتکار هر .آمدند می

 هر در تکار آمیزابنوعی خود مدیریتی  وکار نبود  ای در اساس فرماندهی

سه روزه حرکت . گذاشت ایش مینم هخود را ب ،اش آفریننده شخصزمینه توسط 



باید . ، دست به انجام کار زدکاء به نیروی خودبا ات توان میدیگر نشان داد  بار

تا برد  این راه را به جلو هم،ه اعتماد ب با خویشتنداری وباید موانع را زدود و 

 .یابیم باز چپ شهر ی انوادهخسطح  در دیگر بار اعتمادهای سوخته را

 

مق یافته های ع همگرایی هم پیمانی و همراهی و با همدلی گسترده وما 

هم به بدل کنار در برگزیده را به عقب رانیم و خود توانیم گرایش راست و می

کار  رنج و ی دفاع از مبارزات مردم ایران و طبقه امر تر در به نیروی پرتوان

 .مآن گردی

 امیرجواهری لنگرودی: گزارشگر 


