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  ، در خارج از کشور هفته کارزارحمايت از جنبش کارگری ايران فراخوان مشترک برای به مناسبت 

ن جنبش ي از فعالی شهر عده ایدرمحله مرآز  Luzern نوامبر درشهر٣٠  عصر جمعه١٧ یال١۵از ساعت 

 آه  هايیی حقوقیات و بي را نسبت به جنا اعتراض خودی آمده تا صدا گردا نخواهي وآزادیيزنان،دانشجو  ،یآارگر

 را یارين شده بود آه توجه بسيي تزی خبری از پوسترهایمحل با انبوه.برسانند افتد بگوش مردم یران اتفاق ميدر ا

 آه یيجو ودانشین جنبش آارگري از فعالیيعكس ها.دآنندگان بودين نوع سخن با بازدياتريبخود جلب نموده وگو

ح ي فجی از اعدام هایيعكس ها.برندي بسرمی اسال می مخوف جمهوریط در زندانهاين شراياآنون در سخت تر

 از تظاهرات آارگران و یي از سرآوب زنان ،عكس هایي از شكنجه شدگان ،عكسهایيجوانان وزنان،عكس ها

 یيعكس ها.م خونخوار نقش داشته باشدين رژي ای چهره ضد مردمیتوانست در افشاي آه میان وهرنوع عكسيدانشجو

نگونه يشد ايه نميانيد آه با صحبت وب بوی فراوانی ناگفته هایاين گويا .سزم يكا با آرم فاشيران وامريم اياز سران رژ

  .ح داديتوض

  .ه مواجه نمودی مختلفیدآنندگان را باواآنش هاين عكسها بازديجالب توجه بود آه ا

ن همه يد ،چگونه ايستي ها حتما اگاه نیرانيشما ا:    ن صحنه ها بشدت متاثر شده بود گفت يدن اي آه از دیيايتالي ایك آقاي

م او يم را داديح سرآوب رژي به او توضیوقت.كند يم هنوز حكومت مين رژي افتد وای آشور شما اتفاق میت تويجنا

 شماست آه یشوند ؟علت آن پراآندگيمتحد نمان ين دانشجوي شوند ؟ چرا این آارگران با هم متحد نميمعتقد بود چرا ا

  .ديف هستينگونه ضعيا

من سال :شد  گفتيح مي در محل توضی وفرانسوی باخواندن فراخوان آارزار آه به زبان  آلمانیسيي سویك آقاي

ران ي ااوردند آه بهيكا فشار مي خود به امریدم آه آنها با شعارهايان را ديراني از ایتظاهرات churگذشته در استان 

ار جالب يم بسي آنی ماآه مسائل را دنبال مین برايد واينم گه شما مخالف هر دو دولت هستيبي امروز میحمله آند ول

  .توجه است

خواه است ي وآزادی ،مردمیم انقالبين رژيم آه ايكرديران فكر ميم ايغات رژير تبليما تحت تاث: گفتیكيك خانم مكزي

  .كردم ياشتباه فكر م% ١٠٠ن عكس ها متوجه شدم آه يدن اي اآنون با دیول

ران يم ايداد و معتقد بود آه رژيح مي غارت آشورها توضیسم و چگونگيبرالياست نئو لي از سی مجارستانیك آقاي

نها فقط به منافعشان فكر يگفت ايدانست او ميم جنگ را محتمل ی است وحتی جهانیه داريدستش در دست سرما

  .شدنديمان صدام ميك روز در مقابل ج ا ا هم پيشوند يمان ج اا ميك روز در مقابل صدام همپي.كننديم

 ازدوستان را به یكيد وما ي صحبت آنید عربيتوانيا شما ميدن عكس ها به ما گفتند آه آي با دیريك خانواده الجزاي
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ت وسرآوب در يهمه جنان يب است آه ايواقعا عج:حات الزم را بدهد آن خانواده گفتنديم تا توضي آردیشان معرفيا

 خوب یليخران يم ايكردي است آه ما فكر میغات حكومت شما بقدريكه تبليدرحال.ميخبري وجود دارد و ما بآشور شما 

 نموده یكاريل فقر وبي تعدی برای خوبیا هیزي دولت ما برنامه ری ندارد ولیا منابع وثروتيآشور ما  نفت گاز .است

  .كنندينده نگاه مي به آیشتريو جوانان با شوق ب

ان مردم ي می وفرانسوی آلمانیر شده بود به زبانهاي تكثیادي آه به تعداد ز مشترک  فراخوان،ن دو ساعتيدر خالل ا

ا يدن آيپرسي می نموده وعده ایاعالم م خود را با ما ی با خواندن آن با مشت گره آرده همبستگیح شد آه عده ايتوض

  . استی اعتراض افشاکرانهك حرگتين صرفا يم ايح دادي آه ما توض دي امضاء داری برایزيچ

گر خواهان ي دیم مردم آشورهايح است آه ما فقط بعنوان نمونه چند اظهار نظر راذآر نموده آه نشان دهيالزم بتوض

  . پر گندین خالء را تا حدي توند ایالش ماست آه من تي از آشورمان هستند وایقيدن حقايشن

  .مي را برداری بزرگتریم در تداوم گامهايم بتوانيدواري نموده امیابيار مثبت ارزين حرآت را بسيما در مجموع ا

ن آارزار شرآت ياد در ايمودن مسافت زي وپیم با عالقه با گرفتن مرخصيداني آه میزيه دوستان عزينجااز آليدر ا

  .شودين مراسم ارسال مي از ایيان عكس هايدر پا.شود ي میه قدرداننمود

  

  رانيان وزحمتكشان ايروز باد جنبش آارگران ،دانشجويپ
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