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های  حضور ما شاهد کارشکنی از ابتدای. زمان با ما پليس هم رسيد  در محل حاضر بوديم و هم٩صبح پيش از ساعت 

ها  ی رسانه  با پليس و خانهبعد از رايزنی رفقای ما. شويم خواستيم مستقر داد در محلی که می پليس بوديم که اجازه نمی

در  ظاهرا پليس اعتقاد داشت حضور ما. ها تحصن را آغاز کنيم ی رسانه خطرتری برای خانه کم قرار شد که در محل

  .اندازد ها امنيت اين مکان را به خطر می ی رسانه کنار ديوار خانه

شود،  که هر روز صبح بازديد می پستی ريق صندوقها از ط ها رفتند و به تمام رسانه ی رسانه دو نفر از رفقا به خانه

رفقای ديگر  ميان با آمدن در اين. مامور پذيرش ما را آزار داد در آنجا نيز کارشکنی آشکار. برنامه را اعالم کردند

. بود تخصن در حال انجام فضای اطراف  آماده کردن شهرهای آلمان کار برافراشتن پالکاردها و ساکن برلين و ديگر

  .آغاز شد جوانان ايرانی در اروپا تحصن  ی  بود که با خواندن فراخوان کميته١١عت حدود سا

آلترناتيو سوسياليستی گه يک بلوک ) SAV رفقای های آلمانی و فارسی، يکی از پس از خوانده شدن فراخوان به زبان

پس از آن بود که . ضران خواندتحصن و مبارزات مردم ايران را برای حا پيام همبستگی با) المللی است بين چپ

از رفقای  پس از آن تعدادی. المللی و فارسی توسط رفقای حاضر در محل به صورت جمعی اجرا شد بين سرودهای

شان از فجايع  های شخصی روايت ی جوانان ايرانی در اروپا و نيز برخی از حاضران به شعرخوانی و بيان کميته

 .ی شصت و کشتار مخالفان حکومت ايران پرداختند دهه

ميان افرادی که از محل گذر  رسيد و فراخوان به زبان آلمانی در چنان به گوش می در طول برنامه صدای سرود هم

آنها برای دريغ  های بی جوانان برگزار کننده و ياری حضور فعاالن سياسی نسل قبل در کنار. شد کردند، پخش می می

چنين پيام مادر لطفی، از مادران خاوران  در اين مراسم هم. دلگرمی ما شده بود فراهم کردن امکانات الزم موجب

ی تلفن با  وسيله ی شصت از دست داده بود، به شد و نيز يکی از رفقايی که همسرش را در کشتارهای دهه خوانده

 .گان در تحصن سخن گفت کننده شرکت

تحصن پيوسته بودند  ور جوانان ايرانی مقيم آلمان نيز که از شهرهای مختلف و خود برلين بهرفته رفته حض

های پايانی شب در  فراهم کردند و تا ساعت مانی ما در فضای باز آتش برای شب SAV رفقای. چشمگيرتر شده بود

زبان از  های فارسی دادی از رسانهچنين تع سوم تلويزيون آلمان و هم ی در اين روز رويترز و شبکه. کنار ما بودند

و  چنان در فضای باز ادامه دارد شدت يافتن سرمای هوا تحصن هم به رغم اکنون. تهيه کردند جريان تحصن گزارش

 .بر اساس فراخوان کميته تا فرداشب ادامه خواهد داشت
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