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 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com  

ی زنداناني با دانشجویهمبستگدرلندن گزارش تظاهرات   
 

ماه هشتاد و شش اسفند ل او                                                                       ...ی برگزارتهيکم
  
 

 فوريه، روز همبستگی با دانشجويان  ايران، تظاهرات ايستاده ای در اعتراض به بازداشت و شکنجه ١۶ روزدر

" محلدرزندانيان سياسی، بند و همه خواست آزادی دانشجويان دربا  ن توسط رژيم جمهوری اسالمی ودانشجويا

طرف اين تظاهرات که ازدر. گرديدبرگزارن لندآمد شهررفت وپرهای مرکزی وانميد ، يکی از"سکورافلگارتر

احزاب و تشکلهای ديگر مانند شرکت و فراخوان با بانيزو " بند دانشجويان در فاع از دکميته برگزاری تظاهرات در "

، سازمان کارگران انقالبی" ايرانکارگران درحمايت ازاتحاد بين الملی در"،"حکمتيست -کمونيست کارگری حزب "  

.دنده بوشرکت کردفر ن٨٠گرديد،حدود برگزار"حزب اتحاد کمونيسم کارگری" و)"راه کارگر(راناي    

 ظهور آعاز ١٢ تطاهرات با خوش آمد گويی و سخنان کوتاه  يکی از اعضای کميته برگزاری تظاهرات  در ساعت 

ان انگليسی،  خطاب به سپس عضو ديگر کميته به عنوان مجری برنامه  طی سخنانی فشرده و جامع به زب. گرديد

با تشريح اوضاع سياسی ايران به افشای ماهيت رژيم  مردمی  که در اطراف تظاهر کنندگان تجمع کرده بودند،

اره به مبارزات اخير دانشجويانوی با اش. پرداخت جمهوری  اسالمی و سياست های سرکوب گرانه و ضد انسانی آن  

مرژيانی ضد انس خواست که نسبت اعمال  مردم ز آنان توسط رژيم، ازو شکنجه شدن دها تن ا دستگيری، زندانی  و    

.اعتراض کنند    

که صدای ان در  با بلندگويی  همراه دست داشتند، در نوشته هايی  و، بنرشان پالکارد بيشتر  سپس تظاهر کنندگان که  

د؛نختاپرد دهین داشت، به زبان انگليسی به شعارميدان طنيسراسر   
، دانشجو، "زاد بايد گردنداسانلو، صالحی آ" ، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ، "زنذانی آزاد بايد گردددانشجوی "  

سرنگون با د جمهوری " و" زنده باد آزادی وبرابری" ، "ده باد همبستگی بين بين المللی زن" ،!" اتحاد! اتحادکارگر،

  . بودشعارهای اين تظاهراتبخشی از، "اسالمی
به نوبت پشت ميکروفون قرار  تظاهرات، دره و احزاب و تشکل های شرکت کنند، نمايندگان کميته برگزاریآنازعد ب

ضمن حمايت از   و ژيم جمهوری اسالمی پرداختندگرانه ر ات سرکوب اقدام  به افشای  ایه زاوي کدام ازهر وگرفتند

ويان ج با دانشبستگی خود را با اين مبارزات و به ويژه مبارزات دانشجويی و نيز مبارزات کارگران و زنان ايران، ه

.زندانی  و خانواده های آنها اعالم داشتند  

سازهای خود به اجرای با طبل وديگر" مقاومت لند ن"ت، يک گروه کوچک موسيقی به نام تظاهرابخش ديگری ازدر

برنامه اين گروه، از سوی تظاهر کندگان و  .چند ضرب آهنک پرداختند و شور وهيچان جديدی به تظاهرات بخشيدند

. فترتماشا گران  به گرمی  مورد استقبال قرار گ  
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  و اعالم پشتيبانیپيامهای همبستگی
  

همبستگی و  حمايت کردنداين تظاهراتازشناس انگليسی سروبرجسته نهاد وهمچنين کن لوچ کارگردان وند سازمان چ

 تظاهراتدرترجمه فارسی آن سپس  لوچ در پيام خود که متن اصلی  وکن  . اعالم داشتنددانشجويان زندانیبا خود را 

کارگری،  فعالين  همه  با را  ودم خ همبستگی  و کنم حمايت مي شما  ) کارزاز(کمپين من از " :نوشته بود ،خوانده شد

جازات قرار دارند پيگرد ومورد مايران زيرکه توسط دولت بويژه امين قضايی نويسندگان، و، دانشجويان هاسوسياليست

همه مدافعان من از. گيرندميقرارآزاراذيت وسرکوب و چنين موردقابل تحمل است که انسانها ايناين غير. کنماعالم مي

".خواستارشوندشدگان را خواهم که آزادی  دستگيرميعدالت و حقوق بشر  

کنندگان همبستگی خود را با تظاهرسخنرانی خويش يافته بود درتظاهرات حضورملل که دربين العفو  سازمان نماينده

. ديدشده گرجويان دستگيرشزادی همه دانآخواستاراعالم کرد و  

سخنان کوتاه در) انگلستان( نده دانشجويان سوسياليستينما و)ليبرتیورکرز(نده سازمان آزادی کارگران نمايازاو بعد 

 شکنجه  و دستگيری کردن  محکوم   ضمن ، اسالمی يمرژ  هایگري سرکوب از  یگوشه هاي اشاره به  با ما پرشورا

  .  توسط رژيم، خواستارآ زادی فوری و بی قيد و شرط دانشحويان شد دانشجويان

اده شده بود طول مدت تظا هرات، تعداد زيادی  اطالعيه  که در آن علت ، هدف و خواسته های تظاهرات توضيح ددر

همچنين عده زيادی از مردم با امضا متنی که از پيش .در بين عابرين و مردمی که شاهد تظاهرات بودند ، پخش گرديد

ساعت دو بعد از ظهور با خواندن بيانيه تظاهرات در. شدندوری دانشجويان زندانی را خواستاراماده شده بود، آزادی ف

. فتاتظاهرات پايان ي  

 
   فوريه در ميدان ترافالگار لندن ١۶انی تجمع اعتراضی  بيانيه پاي

  
 احزاب، انگلستان،، ما ايرانيان و مردم آزاديخواه مقيم ازفراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابری طلبدر حمايت 

ما انزجار شديد خود را از .   نهادها و شخصيتهای سياسی در اجتماع اعتراضی شهر لندن گرد آمده ايم

در . يهای جمهوری اسالمی در دانشگاهها ، دستگيری و شکنجه فعاالن دانشجويی در ايران اعالم می داريمسرکوبگر

اما جمعی از آنان کماکان در . اند نتيجه تالش همه جانبه بين المللی، تعدادی از فعالين دانشجويی از زندان آزاد شده

  . ها بسر ميبرند ترين شکنجه زندان و زير وحشيانه

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

 آذر و ١۶ما همچنين اعالم می داريم که تا آزادی تمام دستگير شدگان  مراسم های . حقوق مدنی و اجتماعی هستيم

  .وه های مختلف ادامه خواهيم دادآزادی ديگر فعالين کارگری، سياسی و مدنی به اعتراض خود به شي

  :هکما اعالم می کنيم 
  . بالواسطه پايان داده شودبايد شدگاندستگيرآزاراذيت وبه شکنجه و. شونديد آزادباشده فوراهمه دانشجويان دستگير -١

  . منصور اسانلو، محمود صالحی و همه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند -٢

  کسب دانش است ودانشگاه محل تحصيل و. ن داده شوددانشگاهها پاياانتظامی درای نظامی ونيروه به حضور-٣
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  .  پادگان نيست     

  . تمام آنها درود ميفرستيم زندانی قويا حمايت ميکنيم و به فعاليتهای موثر خانواده دانشجويان ما از-۴

  مبارزات آزادای خواهانه مردم ايرانديگر زنان و،، دانشجويیهای کارگریاد وهمبستگی بين جنبشاتحما خواستار -۵

  .عليه جمهوری اسالمی هستيم    

   تلويزيونی شوهایبه آنان برای شرکت درآوردنفشاريانه عليه دانشجويان توسظ رژيم وهای وحش ما اعمال شکنجه -۶

  اعمال جنايت کارانه نخواهان قطع فوری ايبه شدت محکوم ميکنيم وراگيری عليه باورهای خود"اعتراف" و   

   .هستيم    

مدافع حقوق انسان در مه سازمانها، نهادها و شخصيتهای ه، ازکارگری مترقی و،همه احزاب و جريانات چپ ما از-٧

شدگان آزادی فوری دستگيرخواستارکنند و اعتراضجمهوری اسالمی  به ممکننحوميخواهيم به هر جهانسراسر      

. ياسی ايران گردنداخير و کليه  زندان س      

 

 
دفاع از دانشجويان در بنداری تظاهرات درزکميته برگ  

٢٠٠٨ فوريه ١۶  
 


