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  در شهر کلن اعتراضیپيمائیگزارش راه
 

   هم مرداد ماه هشتاد و ششدچهار                                                                                       مشترک      
 

                                                               
پيمائی  يک راه اگوست ۴شنبه روز، در اجتماعی اعدام فعالين جنبش های  و دستگيری سرکوب و اعتراض به  در

.کلن برگزار شدشهراعتراضی در  

 Rodulf Platz Zülpischer Platz در ٧ شروع شد، در ساعت  ظهراز   بعد از۵ساعت مائی که ازين راه پيا  

  .رسيدن پايابه 

در اين راه پيمائی به طور نمادين شرکت کنندگان با دوچرخه حرکت می کردند که بر روی آنها شعارها و عکس هائی 

بعالوه تظاهر کنندگان تی شيرت هائی پوشيده بودند که بر روی آن طرح . از جنايات اخير رژيم نصب شده بودند

در طول راه .  و در زير آن شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد به زبان آلمانی نوشته شده بودجالبی نقش بسته بود

 نفر بودند، شعارهائی به زبان آلمانی سر می دادند، برخی از اين شعارها ١٠٠پيمائی شرکت کنندگان که بيش از 

  :عبارت بودند از

  آزادی برای زنان زندانی                                                    زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  آزادی برای دانشجويان زندانی                                ونت، سنگسارزندان، خش: جمهوری اسالمی

   مرگ بر جمهوری اسالمی                                     کشتار، ترور، اعدام: جمهوری اسالمی 

  زنده باد همبستگی بين المللی        ما خواهان آزادی فوری محمود صالحی و منصور اسالو هستيم

  ...و 

زمين از اعدام ها، شکنجه ها و سرکوب های اخير خيابانی و در آغاز و انتهای راه پيمائی، نمايشگاه عکسی بر روی 

  .تصاويری از اسالو و صالحی و ساير فعالين کارگری و زنان و دانشجويان و روزنامه نگاران ترتيب داده شده بود

 خوانکانون همبستگی با کارگران ايران در کلن اعالميه ای به زبان آلمانی منتشر کرده بود که همراه با تکثير فرا

ITF  شد در طول راه پيمائی وسيعًا پخش.     

اين راه پيمائی که مورد توجه و پشتيبانی بسياری از اهالی شهر و عابرين قرار گرفت، از سوی گروه های زير 

  :مشترکًا برگزار شد

  کلن -ايران مردم مبارزات از حمايت کانون  -تالش
  کلن -ايران کارگران با همبستگي کانون

 روند تئاتر و نماسي کانون
 کرد زنان از یجمع

   بوخوم-ايران  مردم یدمکراس جنبش پشتيبانان
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  :کانون همبستگی با کارگران ايران  متن اعالميۀ

  کنيم اعتراض  در ايرانیتوحش رژيم اسالم به            
امی مردم تم  و نان، دانشجويانزاعتصابات آارگران، معلمين،  و با موج اعتراضات   مقابله یبرا  یحكومت اسالم

 ،یبا دستگير وسيع زده وی دست به تهاجم،جامعه دری اعتراضیو عقب راندن آل فضامعترض به حکومت اسالمی 

.جامعه حاکم کند رعب و وحشت را بریميخواهد فضا کردن احکام سنگساریحکام اعدام و جار  صدور ،ربودن  

)  ژوئيه١٠(تير ١٩ شب - واحد اتوبوسرانی منصور اسالو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت- توسط  

.  در زندان اوين در بازداشت استمورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته، ربوده شده، وهم اکنون مامورين دولت  

عليرغم مريضی شديد کليه با) ٢٠٠٧آپريل  (٨٦ فروردين ٢٠ محمود صالحي، فعال شناخته شده کارگري  از-  

. زندان سنندج بسر ميبردوضعيت جسمي وخيم در  

 طيب - ی يداهللا مراد- ی اقبال لطيف-ه سنندج خالد سواری کارگران دستگير شده اول م)  ژوئيه١٠( تير ١٩ روز -

 طيب چتانی و - محی الدين رجبی - حبيب اهللا کلکانی - عباس اندرياری- صديق امجدی - فارس گويليان -مالئی 

. و محاآمه شدندبه دادگاه احضار" یدر نظم عموماخالل "صديق صبحانی به اتهام   

 ی آارگران اخراجی اتحاديه سراسریرهبران کارگر دو تن ازی و شيث امانیصديق کريم)  ژوئيه١٤( تير٢٣ در -

.شهر سنندج نيز دوباره به جرم محاربه به محاکمه کشيده شدنددرو بيكار  

جانب بيدادگاههای جمهوری اسالمی به اعدام محکوم شده ودر ان از يک روزنامه نگار ويک فعال سياسی در کردست-

  .انتظارا جرای احکام صادره ميباشند

اعدام شده و برای " متجاوزين به نواميس مردم"و " اراذل و اوباش" نفر تحت عنوان ١٦ قوه قضائيه اعالم آرد آه -

  .  اعدام شده استی نفر ديگر تقاضا١۵

 نفر از مردم در جريان اعتراضات گسترده به سهميه بندی ١٠٠ ی اسالمي دستگيری قوه قضائيه جمهوری سخنگو-

  . دن محاکمه شویرد آه اين افراد قرار است به زودبنزين را تاييد آرد و اعالم آ

  .  شد و اجرا تاييد اسالميی قوه قضاييه جمهور از سوي، حکم سنگسار مردي در تاکستان که قبال تکذيب شده بود-

 بهاره ،ی نيكو نسبتی عل،ی عربشاهی مهد،یمحمد هاشم: دانشجويان به نام های نفراز ١٦)  ژوئيه٩( تير ١٨ روز -

 ، سعيد حسينيا، بياتی مجتب،ی حيدر،ی حبيب حاج، ی بهرام فياض،ی عبداهللا مومن،ی وفقیعل، حنيف يزداني،هدايت

  . دستگير شده وبه اوين منتقل گرديدندیلندر عزت ق،ی اصالحچی مرتض،یمسعود حبيب

  .  به دادگاه احضار شده و به حبس های دوتاسه سال محکوم شده اندان از فعالين مدافع حقوق زنی تعداد-

  .  اخير به مردم استی در ماههای ها و تهاجمات حكومت اسالمیاينها فقط بخش کوچکی از دستگير

 توحش رژيم اسالمي در ايران و به اين   که صداي اعتراض خود را بهار داريمظ آزاديخواه انتیما از همه انسانها

  . اسالمي را محكوم آنندیايي ترين حقوق انساني توسط جمهورتهاجم وسيع به مردم بلند کرده و پايمال آردن ابتد

  
    کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران 
www.arbeiternews.de  
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  :یمتن فراخوان راه پيمائ

 یاعتراض یراهپيمائ به دعوت

 دوچرخه با همراه

  !است خطر در یاجتماع یها جنبش فعالين جان
 اخير ماهه  چند در و  داده وسعت را شکنجهو حبس سنگسار، ،یرباي آدم اعدام، ترور، دامنه ايران،در یاسالم رژيم

 قرار ترور و سرکوب، حکومت لودخونا چنگالدر یدانشجوي جنبشو یکارگر جنبش زنان، جنبش فعالينزا یبسيار

 ،یدانشجوي جنبش فعالين گسترده یدستگيرو سرکوب ،یکارگر جنبش فعالين گسترده یدستگير و سرکوب.اند گرفته

 .دارد قرا یاسالم یجمهورکار دستور در مان، ميهن زنان جنبش فعالين گسترده یدستگير و سرکوب

 بند،در زندانيان جاناز دفاع یبرا

 درايران، یاجتماع یها جنبش فعالين از یپشتيبان یبرا

 ايران،در ستيز زن قوانين ینف یبرا

 ايران، در یکارگر ضد قوانين ینف یبرا

 ايران، در یروشنفکرستيز ینف یبرا

 یآزاد صدا، يک و آييم یم خيابان به ما ،یاسالم یجمهور یوسطاي قرون نظام کليت به اعتراضدر کالم، يک در و

 .زنيم یم فرياد را ايران در یسياس انيانزند

 در آن وعليه کرده محکوم یاجتماع یها جنبش فعالين شکنجه و سرکوب کشتار، جرم به را یاسالم یجمهور ما

 !کنيم یم جرم اعالم جهاني یقضاي مراجع

 نهادها ها، انسان يتمام از و کنيم یم اعالم اجتماعي یها جنبش فعالين سرنوشت و جان به نسبت را مان ینگران ما

 .داريم را خواهانه یآزاد حرکت ايناز یپشتيبان یتقاضا خواه یآزاد یها سازمان و

 کلن -ايران مردم مبارزات از حمايت کانون -تالش

 کلن -ايران کارگران با یهمبستگ کانون

 تئاترروند و سينما کانون

 کرد زنان از یجمع

 ايران مردم یدمکراس جنبش پشتيبانان

 17.00  ساعت کلن شهر ٢٠٠٧-٠٨-٠۴ شنبه :یمائراهپي

Rodulf Platz , Ring : طرف به Zülpischer Platz : از شروع 

 .بياوريد همراه را خود یها دوچرخه امكان صورت در لطفا

  شود استفاده یعموم افكار جلب یبرا نمادين بصورت دوچرخه از آه آنست بر یسع یراهپيمائ اين در

  


