
 

  آلمان–گزارش تظاهرات ايستاده در ُکلن 

 

کميته ها و کانون های همبستگی با کارگران وهمچننين اتحاد بين 

المللی در حمايت از کارگران در ايران در شهرهای آلمان، فرانسه، 

انگلستان، سوئد، سويس، نروژ، کانادا و استراليا، به علت تشديد و 

ن فعالين جنبش کارگری گسترش سرکوب، دستگيری ها، زندانی کرد

و ساير تعديات ديگر عليه کارگران ايران، هفته ی آخر ماه نوامبر 

هفته کارزار جهلنی برای آزادی "را به نام )  نوامبر٣٠ تا ٢۴(

کانون همبستگی با "در اين رابطه، . اعالم کرده اند" کارگران زندانی

ا جای م"طی اطالعيه ای تحت عنوان "  کلن–کارگران ايران 

اين . ايرانيان شهر را به تظاهرات ايستاده ای فراخوانده بود" کجاست؟

در مقابل کليسای ١۶ تا ١٣ نوامبر از ساعت ٢۴برنامه در روز شنبه 

با موفقيت )  مرکزی ترين و پرجمعيت ترين نقطه ی شهر(ُدم، 

اين اکسيون با برپائی چادری که اطراف آن را نمايشگاه . برگزار شد

س های مبارزات کارگران، سرکوب و مقاومت زنان و جامعی از عک

دانشجويان، وضعيت کودکان کار، صحنه هائی از اعدام ها و عکس 

  و همچنين ۶٧ و ۶٠هايی از خاوران و جانباختگان سال های 

تصاوير نفرت انگيز آمرين و عاملين اين جنايات، يعنی سران 

تشکيل داده بود، شروع شد، بعالوه شعارهايی در جمهوری اسالمی 

دفاع از آزادی کارگران زندانی، دفاع از حق تشکل مستقل کارگری، 

در اطراف چادر آويخته ... دفاع از مبارزات زنان و دانشجويان و 

اطالعيه فارسی کانون و يک اطالعيه به زبان آلمانی تحت . شده بود

" کارزار بين المللی"الوه اطالعيه بع!" همبستگی بين المللی؟"عنوان 

اخبار " (آربايتر نيوز" و ترجمه آن به زبان آلمانی، همچنين نشريه

در ميز . به تعداد زيادی تکثير و پخش گرديد) کارگری از ايران

اطالعاتی نيز عالوه بر نشريات و اطالعيه ها، ليستی برای جمع 

از اين . شتآوری امضاء اعتراضی در دستگيری کارگران قرار دا

اکسيون استقبال خوبی شد و به خصوص نمايشگاه عکس مورد توجه 

بازديد کنندگان بسياری قرار گرفت که اغلب سئواالتی نيز مطرح 

کرده و يا درخواست اطالعات بيشتری می کردند که اعضای کانون 

حضور ايرانيان نيز قابل . به آنها توضيحات الزم را ارائه می دادند

 که اعضای کانون آن ها را برای همکاری و فعاليت مالحظه بود،

بيشتر به نشستی در هفته آينده  دعوت کردند، تا بتوان فعاليت های 
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