
 
دفاع از جنبش کارگری ايرانگزارش برگزاری کمپين   

  1387 اسفند 24 – 2009 مارس 14هانوفر 
 

هفته  ،نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج ازکشور، دراعتراض به دستگيری فعالين کارگری
. اعالم کردند1387 اسفند 30  تا 23 برابر با 2009 مارس 20 تا 13 را از تاريخ همبستگی با جنبش کارگری ايران  

برابر  2009  مارس 14 روز شنبه  درهمين هفته همبستگی، آلمان -هانوفر -نون همبستگی با جنبش کارگری ايرنکا
ار نمايی اخبدرمرکزشهر با برپايی نمايشی از تصاوير کارگران ايران و مبارزات آنان، بزرگ 1387 اسفندماه 24با

  . کارگران درايران تالش کرد، تا افکار عمومی شهر را به اين مسئله مهم جلب کندموقعيت و وضعيتبرجسته و مهم، 
 

 
 

کوم گری رژيم را محزدن شيوا خيرآبادی و سوسن رازانی را دراين اکسيون برجسته کرده و وحشیکانون هانوفر شالق
لف ايران و مسئله اعتصاب های کارگران و تظاهرات آنان در شهرهای مخت خواستهدرعين حال با تصاويری . کرد

.دمهم ديگر بود که مطرح شدنه ازجمله مسائل  تپدستگيری اعضای سنديکای نيشکر هفت. معلمين را طرح کرد  
 

 
 
 



 
 

تبجا واحد شهری جنبش جمهوری خواهان دمکراتيک الئيک " ، با جنبش کارگری ايرانه همبستگی کمپين هفتدر
درحمايت ازکارگران و ساير اقشارمبارز عليه سيستم تعدادی از اعضاء اين تشکل ، عالوه بر اطالعيه حمايتی،"ايران

.ت کردند شرک در اين آکسيونجنايتکار جمهوری اسالمی درايران  
 

 
 شماره از 3 و  های فارسی و آلمانی به زبانمشترک نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران کانون هانوفراطالعيه
وآخرين نشريه کارگری نسيم را در بين Arbeiter News )   آربايتر نيوز ( ه زبان آلمانی نشريه کارگری ايران ب

 فوتبال بود، جلب افکار عمومی شهر را که مملو از طرفداران و به اين وسيله تالش نمود . ايرانيان و آلمانيها پخش نمود 
  .مسائل جنبش کارگری ايران کند

 
 



 
 

 
های  از تمامی احزاب، سازمانگری ايران درخارج ازکشوردراطالعيه مشترک خود،  با جنبش کارنهادهای همبستگی

خواست جمهوری اسالمی سرمايه در ايران،  مبارزه بر عليه رژيم خواستارو همه آزاديخواهان  ،مدافع حقوق کارگران
  دستگير شدگانتا. ر قراردهندهر وسيله ای که می توانند، دولت ايران را تحت فشاه ب ياده و نموشرکت تا دراين کمپين
  .نموده و به خواستهای همه آنان تن در دهد ها را آزاد ديگرجنبشهمچنين و  فعالين کارگری

   .انجاميد به طول 16 تا 13 کمپين از ساعت 
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