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  دسامبر در لندن٢٨ ی اعتراضونيسگزارش آک
 

   شش وماه هشتاد دی  نهم                                                                                                 ی المللنياتحاد ب
 

ش های اجتماعی و اعتراض به رژيم ب بخاطر حمايت از دستگير شدگان جن١٤ تا ١٢ دسامبر از ساعت ٢٨در روز 

جمهوری اسالمی يک آکسيون اعتراض در مقابل سفارت جمهوری اسالمی با شرکت فعالين نهادهای سياسی و 

. شدراران در ايران واحد انگلستان برگذفعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگمدافعين جنبش کارگری از جمله   

جار خود را از عملکرد رژيم جمهوری اسالمی ز نفرت و ان،ادن شعارهايیشرکت کنندگان در اين آکسيون ضمن د

ی، دانشجوی زندانی شعارهايی از قبيل مرگ بر جمهوری اسالم. نسبت به فعالين جنبش های اجتماعی اعالم داشتند

اسانلو، . اد بايد گرددزندانی سياسی آز. دانشجو، معلم، کارگر اتحاد اتحاد. کارگر زندانی آزاد بايد گردد. آزاد بايد گردد

  . فرياد زده شد....صالحی آزاد بايد گردند، کارگران اتحاد اتحاد و 

 .ی رسانه ها ارسال گرديد به شرح زير خوانده شد و برادر انتها قطعنامه پايانی اين تجمع

  لندن دسامبر در شهر ٢٨بيانيه پايانی تجمع اعتراضی 
و احزاب و انگلستان مردم آزاديخواه مقيم اه و برابری طلب ما ايرانيان و در حمايت از فراخوان دانشجويان آزاديخو

 خود را از سرکوبگريهای ما انزجار شديد.  گرد آمديملندنشهر نهادها و شخصيتهای سياسی در اجتماع اعتراضی 

. عالم می داريماخير جمهوری اسالمی در دانشگاهها و دستگيری و شکنجه فعاالن دانشجويی در دانشگاه های ايران ا

ما خواستار آزادی بدون قيد و شرط و فوری تمام فعالين دانشجويی، فعالين کارگری، فعالين جنبش زنان و فعالين 

 آذر و ١٦ا همچنين اعالم می داريم که تا آزادی تمام دستگير شدگان مراسم های م. حقوق مدنی و اجتماعی هستيم

همين رابطه در. به اعتراض خود به شيوه های مختلف ادامه خواهيم دادآزادی ديگر فعالين کارگری، سياسی و مدنی

شکنجه و اذيت و آزار دستگير به .  آذر فورا بايد آزاد شوند١٦دانشجويان دستگير شده به مناسبت  -١ :تاکيد ميکنيم

به  -٣ .اد شوندمنصور اسانلو، محمود صالحی و همه زندانيان سياسی بايد آز -٢ .شدگان بايد پايان داده شود

کسب دانش است و پادگان دانشگاه محل تحصيل و. ن داده شوددانشگاهها پايانيروهای نظامی و انتظامی درحضور

  . و به تالشهای آنها درود ميفرستيم خانواده دانشجويان زندانی قويا حمايت ميکنيم ما از فعاليتهای موثر -٤ .نيست

ای اعتراضی راديکال جامعه ايران عليه ، دانشجويان، زنان و همه جنبشهخواستار اتحاد و همبستگی کارگران ما -٥

ه سازمانها، نهادها و  ما از همه احزاب و جريانات چپ و مترقی و کارگری ، از هم-٦.جمهوری اسالمی هستيم

شخصيتهای مدافع حقوق انسان در سراسر دنيا، ميخواهيم به هر نحو ممکن بر جمهوری اسالمی اعمال فشار کنند و 

  .گير شدگان اخير و کليه زندان سياسی ايران بشوندخواستار آزادی فوری دست

  ني گارد روزنامه،و بى بى سى بخش فارسىيراد: به رسانه هاى عمومى در انگلستان 

  ٢٠٠٧ دسامبر ٢٨: خيتار

ران توسط وزارت اطالعات يان معترض در شهرهای مختلف اي نفر از دانشجو٤٠ك ماه گذشته بيش از يدر طول 
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 نفر از آنها هم اکنون در زندان اوين و اماکن نامعلوم ديگری بسر ٣٧جمهورى اسالمى دستگير شده اند که حداقل 

  ه ها و رهبران آارگرى را هم اضافه آرد۔ين اتحاديد فعالين تعداد باي  به اميبرند۔

آشوبگران از :  "وزارت اطالعات جمهورى اسالمى طی بيانيه ای درمورد دستگيری دانشجويان دانشگاهها گفته است

رشدگان ي دستگاز"۔ ۔ ۔ " کرده اند ی صوتی سنگ و ساخت نارنجک هایر و کمان، جمع آوريه تيقبل اقدام به ته

قدسات و مشروبات الکلى کشف و ن به ميه هاى حاوى توهياعالم ات موهن، کتب ضاله،ير قابل توجهى نشريمقاد

قات يپس از انجام تحق تىينهادهاى امن: "۔  سايت رجانيوز وابسته به حکومت نيز اعالم کرده است"ضبط شده است

 و بازداشت آردند۔ یيخارج از آشور را شناسا ست مرتبط بايان آمونيگسترده در دانشگاههاى آشور هسته اصلى جر

ز، با يق تحرآات خشونت آميدن دانشگاهها از طري آذر امسال به آشوب آش١٦روز  ستى در آستانهيبرنامه هسته آمون

  ۔"ل آوآتل مولوتف و نارنجك بوده استيه مواد آتش زا از قبيته

 که هيچکس ،انين اتهاماتى به دانشجويات خشونت آميز و زدن چناشاره به مواد آتش زا و کوکتل مولوتف و تحريک

خطرناک امنيتی بشمار ميروند۔ با اين اتهامات، در طول حاکميت جمهورى در جعلی بودن آنها ترديدی ندارد، کدهای 

۔  جمهوى اسالمى هزاران نفر به جوخه های اعدام سپرده شده اند و يا برای سالهای طوالنی زندانی و شکنجه شده اند

ئی جبران اسالمى قصد دارد شکست های سياسی خود در دانشگاهها را با سرکوب خشن رهبران اعتراضات دانشجو

  کند و با سرکوب دانشجويان کل جامعه را مرعوب کند۔

اعتراضات دانشجوئی برای آزادی دستگيرشدگان در سراسر کشور قطع نشده است۔  خانواده های دستگيرشدگان 

ن و تشكل هاى آارگرى با صدور يمعات اعتراضی زده و خواهان آزادى فرزندان خود شده اند۔  فعالدست به تج

 مختلف یه هايان اعالم آرده و خواهان آزادى فورى آنها شده اند۔ اتحاديت خود رااز دانشجوي حماىيه هاياطالع

ان يى به بازداشت دانشجويه هاياطالعبا صدور برخى سازمانهاى مدافع حقوق بشرو آشورهاى جهانريساآارگرى در

ادی از فعالين کارگری، ران اعتراض آرده و خواهان آزادى آنها شده اند۔ الزم به يادآوری است که هم اکنون تعديدر ا

  زندان بسر ميبرند۔رعايت نميکنند درزنانی که کدهای اسالمی رافعالين حقوق زن و بسياری ازتعدادی از

و بى بى سى ي بطور مشخص بخش فارسى راد،ن رسانه هاى گروهى در انگلستانيارآنان و مسئولانتظار ما ازشما آ

ندان انگلستان را از ، شهرو زنان و آارگران،انين است آه با انعكاس اخبار مبارزات دانشجوي ا،نيو روزنامه گارد

  ) استن نامهيمه ايازداشت شده اند ضمرا بياسى آه اخين سيان و فعالياسامى دانشجو( د۔يران مطلع آنيق داخل ايحقا

  تانس واحد انگل-اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

                                      
 


