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ني از آارگران هفت تپه در برلیبانيون پشتيگزارش آآس  

 
خرداد هشتاد وهفتم بيست ني برل- ی با جنبش آارگریگروه همبستگ   

                                                                                                                            
!ميابي را دریافق جنبش آارگر  

 
ن و ي در مرآز شهر برل١٧  ژوئن ساعت ٧، در روز شكر هفت تپهي با آارگران شرآت نیبه دنبال اعالم هفته همبستگ

 با جنبش یه توسط گروه همبستگون آين آآسيدر ا .ب داده  شدي ترتیون موفقي  آآسیستيت و توري پر جمعیدر نقطه ا

 و ی به زبان آلمانیيزها و اطراف آن تراآت هاي میز برپا شد و بر روي نیشگاه عكسي، نمادي برگزار گردیآارگر

، آه مورد استقبال ش در آمده بودي به نمای اسالمیم  جمهوري سرآوب گرانه رژیاست هاي سی جهت افشایسيانگل

 سرآوب آارگران و مردم    یدن عكسهايدار آننده آه از ديمردم د. ست ها قرار گرفتي و توریگسترده رهگذران آلمان

 ین تجمع دهها نسخه از شماره هايدر ا . شدندینگ ميتيان شرآت آننده در ميراني،  وارد گفتگو با ارت آمده بودنديبه ح

مورد مبارزات ه دريگرفت و صدها برگ اعالمقرارار عالقمندان ياختدر) ینامه به زبان آلمانخبر(وزيتر نيگوناگون آربا

 و ین چپ آارگريون چند تن از فعاليان شرآت آنندگان در آآسيدر م.  پخش شدیآارگران هفت تپه به زبان آلمان

،  وارد بحث و گفتگو با راني در ای  به روند رو به رشد مبارزات آارگریز حضور داشنتد آه با آگاهي آلمان نیيكايسند

ت از آارگران هفت تپه  و محكوم يمع  عالوه بر حماجن تيدر فراخوان ا.  شدندیشگاه عكس  ميار آنندگان از نماديد

ران يو موارد متعدد نقض حقوق بشر درا . ...ان وي، دانشجوزنانسرآوب به ، ین و جتبش آارگرينمودن  سرآوب فعال

 از ین آارگريت جنبش و فعاليت  حماي براهمیعالوه بر پافشار ی با جنبش آارگریگروه همبستگ. اعتراض  شده  بود

 گر جنبش ها وي دی از سویبش آارگردر فراخوان خود بر ضرورت درك افق جن.... ویي، جنبش دانشجوجنبش زنان 

.شده بودآارگر طبقهبا  فعال آنان یخواهان همبستگآرده و دي تاآیجنبش آارگرآنار آنها دریريگقرار ویاجتماعن يفعال  

" برلن- یراني ایاسيآانون پناهندگان س"و"  برلن-ران ي ایاسيان سيته دفاع از زندانيآم"ت فعال يون مورد حماين آآسيا  

.آردون را مخابره ين آآسيردا گزارش او فيرادوقرار گرفت     
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