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نآلما - نيها در برل  جنبش دوشنبهی از تظاهرات مرکزیگزارش  
 

١٣٨٧م آبان يک بيستشنبه سه                                                                         هامبورگ ...یهمبستگ هتيکم  
  

   
نفر  هزار۵ با شرکت بيش از  ٢٠٠٨ -١١-٠٨ها در تاريخ  تظاهرات مرکزی ساالنه جنبش اعتراضی دوشنبهپنجمين 

  .شدبرلين برگزارشهردر

 چنان در های ضد مردمی دولت آلمان آغاز گرديده است، هم اعتراض به سياستجنبشی که از چهار سال پيش در 

های  هر دوشنبه با برگزاری تظاهرات و ميتينگ شهر آلمان و١٢٠بيش از 

اين جنبش در ادامه خود، به يک جنبش مداوم و . اعتراضی ادامه دارد

 دمکراتيک تبديل شده است که عليرغم توطئهء سکوت احزاب پارلمانی و

ها، به يک جنبش اعتراضی در صحنه  وسائل ارتباط جمعی وابسته به آن

  .سياسی جامعه آلمان فرا روئيده است

های اعتراضی  هر هفته مردم آلمان در شهرهای مختلف از طريق متينگ

اين جنبش در جريان تعرضات ضد مردمی دولت آلمان و کارفرمايان، در 

ه جنگ، نابودی محيط زيست، جريان مبارزات مردم جهان در اعتراض ب

قرار گرفته و … المللی و فقر، اثرات مخرب جهانی شدن، بحران مالی بين

  .شوند به مقاومت سرتاسری و گسترده و تشکل يابی فراخوانده می

، شرکت در اين مبارزات …ارتباط نزديک با مبارزات اعتراضی کارگران و شاعلين در بخشهای توليدی، خدمات و

 .ها است المللی با مبارزات اعتراضی در مقياس جهانی از مشخصات جنبش اعتراض دوشنبه بينو همبستگی 

تظاهرات مرکزی امسال در شرايطی برگذار شد که از يک هفته قبل اعتراضات و اعتصابات دهها هزار نفری 

 مثابه بزرگترين اتحاديه اتحاديه فلزکاران به. های عمومی قرار گرفته بود صدر اخبار رسانهکارگران فلزکار در 

اين مبارزات پيش . افزايش مزد فراخوانده بود% ٨ها و تظاهرات اعتراضی جهت  تينگيجهانی، اعضاء خود را به م

 سيمای سياسی جامعه آلمان را ترسيم خواهند نمود و درست از ،های آينده ها و ماه درآمد اعتراضاتی است که در هفته
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در متينگ پايانی ) Bernhard Fischer(فلزکاران برنهارد فيشر مايندهء اتحاديه اين زاويه بود که سخنرانی ن

  .های ممتد شرکت کنندگان همراه بود تظاهرات برلين با کف زدن

سخنرانی لنينيست آلمان در -معاون دبير اول حزب مارکسيست) Monika Gärtner - Engel( انگل -مونيکا گرتنر

ای از سيمای جامعه سوسياليستی آينده، که در آن  نطفه"ها به مثابه  ش اعتراضی دوشنبهخود با اشاره به اهميت جنب

شود، شرکت  ها ترسيم می وزهتصميمات با شرکت خود مردم گرفته شده و از طريق کنترل بالواسطه مردم در همه ح

  .کنندگان را به مبارزه جهت برپائی سوسياليسم دعوت نمود

با " انجمن دفاع از قربانيان فاشيسم و اتحاديه ضد فاشيستها"سخنگوی ) Heinrich Fink(وفسور هاينريش فينک پر

 نوامبر ٩اشاره به سالگرد به آتش کشيدن کنيساهای يهودی در 

به مقاومت در برابر رشد "های هيتلری مردم را  توسط فاشيست

فاشيسم، خارجی ستيزی و هجوم به دست آوردهای دمکراتيک 

  . دعوت نمود،"مردم

در مسير سه ساعته راه پيمائی سرودهای انقالبی از جمله سرود 

ميته همبستگی با ک. "گرديد انترناسيونال از بلندگوها پخش می

کانون همبستگی با جنبش کارگران "، "هامبورگ-کارگران ايران

شورای "، " کلن-کانون همبستگی کارگران ايران "، "رفهانو

، اطالعيه مشترکی به زبان "نکفورتهمبستگی کارگران فرا

های اعتراضی در ايران حمايت  از جنبش"آلمانی تحت عنوان 

 نسخه از اين اطالعيه ١۵٠٠نزديک به . منتشر نموده بودند" کنيد

 - گروه همبستگی با جنبش کارگری "مشترک به کمک فعالين 

  :در اطالعيه آمده بود. در اين تظاهرات پخش گرديد" برلين

تنها . گران ايرانی در شرايط بسيار سختی به سر ميبرندکار… "

 هزار کارگر از کار بيکار ٢۵٠ ماهه اول امسال بيش از ٦در 

پيش از همه تأثير مخرب خود % ٢٨نرخ نورم بيش از . …شدند

بيش … گذارد را به سطح زندگی و معيشت اقشار پائينی جامعه می

از … ادی هستندمزد بگيران در ايران، شاغلين قرارد% ٨٠از 

ترين حقوق کارگران را لگد مال  ای  آنجائيکه رژيم اسالمی پايه

های مستقل کارگری به يکی از  نمايد لذا خواست ايجاد تشکل می

  "…مطالبات جنبش کارگری ايران تبديل شده استترين  محوری

نلو رئيس سنديکای شرکت آهنگی، ادامه حبس منصور اصا اطالعيه سپس به محکوميت افشين شمس عضو کميته هم

 ماه، ١٤ تا ٦به حبسهای واحد، محکوميت چهار تن از اعضاء سنديکای واحد و محمد جراحی عضو کميته پيگيری 

س فعالين جنبش زنان از جمله زينب بايزيدی، هانا عبدی، روناک صفار زاده، آشه مؤمنی، نگين شيخ االسالمی، حب
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  .دانشجويان اشاره دارد. …های کردستان، اذربايجان، بلوچستان،   استانمحکوميت فعالين مدنی در. فاطمه گفتاری

ها شرکت نموده و از  ، که از همان ابتدا در جنبش اعتراضی دوشنبه" هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران ايران "

: کرده بود کهامضاء کنندگان فراخوان تظاهرات مرکزی امسال بود، در پيام ارسالی خود به اين تظاهرات بيان 

داری  های اساسی نظام سرمايه شرايط غير انسانی حاکم بر وضعيت مزد بگيران در سطح جهانی يکی از شاخص"

های عظيم مردم  ای بر صفوف توده افزايش سود، به طور وحشيانهبوده و نشان از اين دارد که تئوليبراليسم جهت 

" … کارگزاران آنان در خدمت پيشبرد اين سياست قرار دارندداری به مثابه های سرمايه دولت…ور گشته است حمله

ها، يعنی وجود روحيه همبستگی  های اساس جنبش اعتراضی دوشنبه در ادامه پيام با اشاره به يکی از خصلت

خوانيم که جنبش اعتراضی در ايران را حمايت نموده و برای آزادی  ما همه شما را فرا می: "المللی آمده است که بين

  ."ندانيان سياسی مبارزه کنيدز
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران درايران

٢٠٠٨.نوامبر.١١  


