
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  گزارش حرکت اعتراضی در کلن
 ش بهمن ماه هشتاد و شمتش  ه                                                                              تالش - یکانون همبستگ

  
 

سرکوب و زندان و  ها،و اعتراض به تشديد دستگيری) ١٣٨٢ بهمن ۴(به مناسبت يادبود کشتار کارگران خاتون آباد 

 نهاد همبستگی با کارگران ١۴شکنجه کارگران، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های ملی و مذهبی، 

 کارزار بين ههفت"نادا و استراليا از دو ماه پيش حرکت مشترکی را در چارچوب ايران در کشورهای اروپائی، کا

  .ريزی کردندبرنامه)  ژانويه٢۶ تا ١٩" (المللی در يادبود کارگران خاتون آباد

 کانون حمايت از مبارزات -تالش «و   " کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران  " ژانويه،٢۶ در روز در اين رابطه

در اين حرکت که در ميدان مرکزی شهر کلن . دست به يک حرکت اعتراضی مشترکی زدند»  کلن-يران مردم ا

 شامل وضع کار و زندگی و مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان نمايشگاه عکس جامع و متنوعی برگزار شده بود،

ين و عاملين اين جنايات، تهيه شده ات آمرتصاوير و مشخصو نيز ها ها و شکنجهو همچنين صحنه هائی از اعدام... 

اسبت معدن و کارگران معدن به منای نيز به بخش ويژهدر عين حال . بود که در معرض ديد عموم قرار گرفت

  .آباد اختصاص داشت که بسيار چشمگير و قابل توجه بودخاتون -کرمان سالگرد کشتار کارگران معدن مس سرچشمه 

 تصاوير و شعارهای متعدد و متنوعی نصب شده بود که با توجه به همزمانی اين ، وسيع اين اکسيونه محوطدر

 هکارگران آن، شعار برجست وسيع   و اعتراضات  شهر بوخوم   درNOKIA هتعطيل کردن کارخان  هحرکت با برنام

مللی بين الهمبستگی نشانی ازچشمگير بود، اين اقدام که ، بسيار" پشتيبانی کنيمNOKIAمبارزات کارگران از "

  .عابرين تحسين برانگيز و با اهميت بودکارگری است، برای بسياری از

ر شده بود و همچنين اطالعيه ها اطالعيه های اين حرکت که از طرف کانون همبستگی کارگری و کانون تالش منتش

اطالعاتی عرضه ميزيسی درانگلهای فارسی، آلمانی واين کارزار، به زباننهاد شرکت کننده در١۴ مشترک هقطعنامو

های اخير تهيه شده بود  در ميان عابرين توزيع شد، همچنين ليست امضائی در اعتراض به دستگيریو در عين حال

  . با موفقيت به پايان رسيد١۶ در ساعت ، شروع شده بود١۴اعت اين اکسيون که از س .تقبال قرار گرفتکه مورد اس

          
نکل -ان کانون حمايت از مبارزات مردم اير-تالش.    کلن  -ا کارگران ايرانکانون همبستگی ب  

٢٧/١/٢٠٠٨ 


