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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  فردی و جمعی از دانشحويان و کارگران در بندیبخشی از حمايت ها
 

ماه هشتاد و شش بهمن  م  يکبيست                                                                                مشترک          
 

 
  تعدادی از تاکسيرانان-مراد امينی

  ما تعدادی از تاکسيرانان شهر وين دفاع خود را از دانشجوهای دربند و ديگر کارگران مبارز در زندان اعالم ميداريم
  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 ***  
 همچنين کليه ما تعدادی از کارگران و کارمندان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان خواستار آزادی تمام زندانيان سياسی و

ی دانشجويان زندانی هستيم و از هفته همبستگی برای دانشجويان زندانی که حرکتی آزادی طلبانه است حمايت 
ما . ما خواستار آزادی هرچه سريعتر اين عزيزان هستيم و خود را کنار اين عزيزان و خانواده هايشان ميدانيم. ميکنيم

  .را در اين هفته کنار خود بدانيد
  .ما تا آزادی همه زندانيان سياسی ادامه خواهد داشتحمايت 

  تعدادی از کارگران و کارمندان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
 ****  

 ، پتروشيمی مبين شرکت ١٠ و۶/٧/٨/٩ جمعهائی از کارگران پااليشگاههای فازهای ١٧/١١/٨۶روز چهار شنبه 
انشجويان زندانی و دانشجويان دانشگاههای مختلف به عمران ساحل عسلويه در پاسخ به فراخوان خانواده ها ی د

شرکت در مبارزه برای آزادی دانشجويان درهفته همبستگی با نصب پارچه نوشته در محلهای سه راه عسلويه ، سه 
تعدادی از پارچه نوشته ها . راه نخل تقی و ميدان لنج عسلويه خواهان آزادی کليه دانشجويان و کارگران زندانی شدند 

  .الفاصله توسط نيروهای گشت حراست پارس جنوبی پايين آورده شدند ب
  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

***  
  ساما بهمنی

   پاينده باشيد و پوينده. حمايت خود را اعالم ميکنم
***  

  طاها جابرزاده
  با سالم

  .ان سياسی اعالم ميکنيممن هم به همراه ساير رفقا حمايت خود را برای آزادی دانشجويان و زنداني
***   

  رستان. م
سالم به اميد روزی که همکالسيهايمان را که به ناحق و بيگناه به زندان استبداد و بيدادگرانه زمانه که خود را مدعی 

عدالت و کشورشان را آزادترين کشور جهان ميدانند، گرفتار گشته اند آزاد و رها گردند و اکنون بايد واقعا آفرين گفت 
ه رئيس جمهور کشوری که مدعی عدالت و آزادی ست در حاليکه همه کسانيکه احمد باطبی را به جرم باال بردن ب

واقعا مرحبا به اين عدالت، به اين رهبران مستبد، به اين رئيس . سال زندان محکوم ميکنند ١۵پيراهن خونی به 
  جمهور عدالت ماب بيدادگر

 ***  
   حسين سرشومی
جهان وجود نداشته يد روزی که هيچ زندانی عقيدتی دربه ام.شرط دانشجويان دربند حمايت می کنم ازآزادی بی قيد و
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       .باشد
***  

  .  حق تمام ماست ی انسانیك زندگي
  ان تهران و سمناني از دانشجویجمع
 یاسته ن خوي تریهين بدي سرد زندان پاسخ دوستان ما بود در مقابل ایوارهاير بر دست و چشم بندها و ديزنج

دوستان و . ستي مقابله با ما نیاراي را يیرويچ نين جنبش نفر آخر ندارد و هين بار اي ایول.ی و انسانیاجتماع
  .  آزاد شوندید و شرطيچ قيد بدون هيزان ما بايعز
   . آزاد و برابریايك دنيد يبه ام
***  

  شيدا ابراهيمی 
  مگر می توان خورشيد را از تابيدن بازداشت

  ان باران را از باريدن بازداشت مگر می تو
  مگر می توان قلبها را از تپيدن بازداشت

  .با هر تپش قلبم از زندانيان سياسی و دانشجويان دربند حمايت می کنم
***   
 نفر ميباشد و بنا به مسائل امنيتی اسامی آنها منتشر نميشود و پيش ما محفوظ خواهد ٤٧حمايت زير که اسامی آنها دو
  :ماند

***    
  جمعی کارگران حومه تهران و قم

  .ما تعدادی از کارگران حومه تهران و قم از اين کمپين برای آزادی دانشجويان و هفته همبستگی با آنان حمايت ميکنيم
حمايت ما تعدادی از دانشجويان دانشگاه های تهران با هفته همبستگی با دانشجويان زندانی را به خانواده اين عزيزان 

   .داعالم کني
  با درود فراوان

ترس جمهوری . مدتی ست که جمهوری اسالمی بازداشت های گسترده ای را عليه دانشجويان شروع کرده است
  .اسالمی از جنبش مترقی و آزاديخواه در ايران باعث اين بازداشت های گسترده شده است

وم کرده و خواهان آزادی بی قيد و شرط من ميثم رودکی اين بازداشت های گسترده جنبش آزاديخواه در ايران را محک
  .اين عزيزان هستم و از فراخوان شما عزيزان حمايت ميکنم

  به اميد آزادی هرچه زودتر اين عزيزان
 و خانواده های عزيز و گراميشان، بدين وسيله ضمن ابراز همدردی و با درود فراوان برای دوستان دربندمان
اعالم می داريم و آزادی هرچه سريع ) هفته همبستگی( د را از اين فراخوانهمبستگی صميمانه با ايشان، حمايت خو

با آرزوی دستيابی به .  و اسارتشان خالف قانون و انسانيت است، را خواستاريم تر دانشجويان در بند که بر حق اند
  .دنيايی آزاد و جامعه ای همبسته، دست تمام يارانمان را می فشاريم

  زنده باد آزادی 
   از دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران واحد دماوندجمعی

      
آزاد تهران ( اينجانب محسن ابراهيمی استاد دانشگاه .  زندانی و خانواده های آزاده و گراميشاندرود بر دانشجويان

 آزادی بدين وسيله حمايت خود را از اين فراخوان اعالم می دارم و اميدوارم که هر چه زود تر شاهد) مرکز و سوره
   . تمامی دانشجويان عزيز باشيم

  خانواده های عزيزان زندانی ، دانشجويان مبارز سالمهای صميمانه ما را بپذيريد 
 اين اعالم حمايت خانواده ها ، اعالم . ميکنيم  بدينوسيله از مبارزه شما برای آزادی عزيزان و دوستانتان حمايت

در آن .  شد  ۶٧ الی  ۶٠اين رژيم در سالهای    ، قربانی وحشيگری   پدران و مادرانی است که عزيزانشان حمايت 
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سالها در غياب يک حرکت اعتراضی قوی ، بمانند امروز در جامعه ايران ، هزاران تن از بهترين و شريفترين 
 ، برای ادای دين  ما در اين روزهای سخت. شدند   دان ما قربانی سياست اعدام و ترور رژيم انسانها و از جمله فرزن

 شما   از هفته همبستگی  خود و شرکت در اين حرکت مهم ، برای ازادی دانشجويان زندانی و همه زندانيان سياسی 
مبارزه شما در سطح داخل و خارج اطمينان داشته باشيد با حمايت های وسيعی که تا به امروز از . حمايت ميکنيم 

 حرکت وحشيانه ای مثل گذشته   رژيم قادر به  شده است ، با وجود يک جنبش عظيم اعتراضی در جامعه ايران ،
اميدواريم اين حرکت کوچک ما در کنار حرکت ساير مردم باعث آزادی همه دانشجويان و زندانيان . نخواهد بود 

  .سياسی بشود 
   ازادی  زنده باد

  زنده باد همبستگی مردم 
   در تبريز  ۶٧ – ۶٠ سياسی سالهای   تعدادی از خانواده های قربانيان

٩/١١/٨۶   
   

   اعالم حمايت کارگران عسلويه ازفرخوان هفته همبستگی با دانشجويان زندانی
جمعهايی از  ٨/١١/٨۶يده به اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار امروز دوشنبه مورخه بنا بر خبر رس

کارگران عسلويه در حمايت از دانشجويان در بند و به مناسبت هفته همبستگی با دانشجويان دربند، اقدام به پخش 
، ٣و٢ن پااليشگاههای فازهای فراخوان جمعی از خانواده ها و دانشجويان دانشگاههای مختلف، در ميان کارگرا

  . و شرکت عمران ساحل عسلويه کردند١٠و٩
  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

٨/١١/١٣٨۶  
http://www.ettehade.net/index.php  

***   
  الله حسن پور

   بشردوستانهبا درود و سپاس برای اين فعاليت
  بدينوسيله حمايت خود را اعالم ميکنم

***   
  علی بلوچ

  حمايت خود را از تمام دانشجويان زندانی و تمام زندانيان سياسی اعالم ميکنم
  زنده باد آزادی

***   
  مانيا شمش

 و آزادی من بعنوان عضوی از ايران آزاد حمايت خودرا از دانشجويان دربند و همه زندانيان سياسی اعالم ميدارم
  .تک تک آنها را در کوتاهترين زمان ممکن خواستارم

  زنده باد آزادی ، زنده باد برابری
   به تمامی انسانها، سازمانها، نهادها و تشکل های
  انساندوست و آزاديخواه در ايران و سراسر جهان

http://1378.blogfa.ir/  
***  

   به تمامی انسانها، سازمانها، نهادها و تشکل های
  انساندوست و آزاديخواه در ايران و سراسر جهان

http://mobarezan.co.cc/  
***  
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  مهدی حسينی
  دوستان عزيز و گرامی

ا هستم و صميمانه دوست دارم هرکاری که از دستم بربياد برای عزيزان من با شم. سالمهای گرم من را پذيرا باشيد
  . عزيزان دستگيرشده انجام دهم
  به اميد آزادی همه عزيزان

 ***  
  زيبا مرادی

   با آرزوی موفقيت
  جنبش زنان برای برابری.برای همتون 

http://www.jonbeshezan.blogfa.com/  
***   

   از مردم شهر ماهشهر  تعدادی
  ، عزيزان دانشجويان زندانی نواده های مبارزخا

 و در چنين لحظات سختی که شما با ان مواجه هستيد ، تنها راه را حمايت از   فراخوان شما را از تلويزيون ها شنيديم
يران ، معلمين و ساير اقشار مردم نيز در اين تالش هر چه اميدواريم مردم به تنگ آمده جامعه ا. دعوت شما يافتيم 

شنيدن خبر کشته شدن ، ابراهيم لطف الهی .  کنند تا قدمی به ازادی عزيزانمان نزديک شويم   شما را همراهی بيشتر
ان شما اين جنايت نيز به جواب دندان شکنی نياز دارد و حمايت از فراخو.  در هم فشرد   بيش ازپيش نيز دل ما را

  .در اين تالش ما را در کنار خود بدانيد. کوچکترين جواب به اين بی حرمتی به مردم درايران است 
٨/ ٢/١١۶  

***   
   پتروشيمی در جنوب خوزستان  جمعی از فعالين کارگری شاغل در مجتمع های نفت و

  با سالم 
  خانواده ها و دانشجويان مبارز 

اعالم ميکنيم که بازداشت دانشجويان ، عملی ضد انسانی و مغاير با .  ميکنيم ما بدينوسيله از فراخوان شما حمايت
 ، خواست حق تشکل ، حق   دانشجويانی که خواست ازادی و برابری. حقوق اوليه هر انسانی در جوامع بشری است 

ق بيشترين حمايت ازادی بی قيد و شرط بيان و فعاليت اجتماعی را بر پرچم های خود نگاشته و برافراشتند ، مستح
و همچنين انزجار و تنفر عميق .  وظيفه خودمان ميدانيم که از آزادی اين عزيزان حمايت کنيم    و ما  هستند ها

 خواهان آزادی بی قيد و شرط همه دانشجويان و   ما. خودمان را از قتل فجيع ابراهيم لطف اللهی اعالم ميداريم 
  . زندانيان سياسی هستيم 

  دی زندانيان سياسی زنده باد ازا
  زنده باد آزادی 

٨/ ٢/١١۶  
*** 

مارون ، فن آوران ، فجر ، بندر امام ، اروند ، فارابی واقع در منطقه :    پتروشيمی کارگران مجتمع های   جمعی از
  ويژه اقتصادی ماهشهر

ما ضمن محکوم . اريم  فراخوان دهنده اين کارزار را ميفش  دانشجويان با سالمهای گرم ، دست همه خانواده ها و
 و   حمايت ميکنيم   ، از اين مبارزه ای که دعوت کرده ايد ،  ، دانشجوی سنندجی   کردن ، مرگ ايراهيم لطف الهی

         .باشيم همه دانشجويان و زندانيان سياسینتيجه ، آزادی و اتحاد همگانی، شاهد پيروزی و در اريم با همبستگیاميدو
١/١١/٨۶   

    بوده اندی ما آارگران در راه تشكل خواهی طلب همواره حامی خواه وبرابریدان آزايدانشجو
   من محمد، آارگر خدمات، همراه خانواده ام
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    ی و دخترم سوما فرجیفروزان احمد
  .م آرديغ نخواهي دریچ تالشيزان از هين عزي ایم و تا آزادي آنیت مين فراخوان حماي ا  از
 ***  

   سالم رفقا
 پور، وريا سعيدی،شوان محمدی،کيا تباک،خالد وکيلی،ماشااهللا کريمی،مظفر پيکر،کاوه اصالنی،سيما رفقا علی احمد

زرافشلن،حشمت فدائی،يده اهللا پيرويسی،اميد قوامی،ثريا مرادی،ناصر ترکه،شهرام حسنی،عطا رحمتی، از کمپين 
نشجويان برابری طلب شده اند و آزادی دانشجويان زندانی حمايت کرده و خواستار آزاد شدن هر چه زودتر دا

  .سياستهای ضد انسانی رژيم اسالمی را محکوم ميکنند
  زنده باد سوسياليزم

  مرگ بر رژيم جهل و خرافه اسالمی
  از طرف سيروان پرتونوری مدير وبالگ کمون

http://komon.blogfa.com/  
 ***  

  با سالم 
  .من فريبا فياضی، شاعر و نويسنده حمايت خود را از آزادی رفقای زندانيمان اعالم ميکنم

  زنده باد آزادی و برابری
  با تشکر از زحمات شما رفقا

http://crevee.blogfa.com/  
 ***   

  رفقا با سالم
اعالم حمايت قاطع خودم را از کمپين آزادی زندانيان سياسی ، اعالم ميدارم و از هيچ تالشی در راستای بدين وسيله 

  .موفقيت اين کمپين و هر حرکت ديگری برای آزادی رفقای در بند ، کوتاهی نميکنم
ست ، از اين رو ، حمايت وتالش برای پيشبرد اين کمپين و اعتراضات مشابه ، وظيفه هر آزاديخواه و برابری طلبی ا

  .شخصا ، همگان را به حمايت از اين کمپين فرا ميخوانم
  مرگ بر جمهوری اسالمی

  زنده باد سوسياليسم
  سيروان قادری

www.sirvan-qaderi.blogfa.com  
 ***   

  آزاد رها
  آزاديخواهان درود بر
  اسالمی اميد آزادی عزيزانمان از بند رژيم جمهوری به.حمايت ميکنممن هم 

***   
  خانواده مجيد نجفيان و

  ميباشيم آزادی دانشجويان دستگير شده توسط حکومت اسالمی هرچه زودتر خواهان
***   

  منوچهر اسد بيگی 
  شکنجه حمايت نکرد عزيز جان مگر ميشود از دانشجويان دربند و تحت

http://assadbeygi.blogfa.com/   
  آزادی دانشجويان خواست ما است

  آواره
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  سالم بر دانشجويان در بند
  سالم بر شما ای پرچمداران شرف و زندگی
  سالم بر شما ای قهرمانان شکست ناپذير

رمانانه شما را در شکنجه ها و نه گفتنها به اين جالدمنشهای آرزو داشتم که ميتوانستم در لحظه لحظه مقاومت قه
آزادی کش را در کنار شما و با شما تقسيم ميکردم و مطمئن هستم که اين آرزو ميليونها ميليون از انسانهای آزاديخواه 

 پيکار شما جهان است و اينکه فرياد رسای ما در بيرون زندان های مخوف اين جانيان فرياد حماسه های مقاومت و
  .عزيزان را در گوشهای خانواده بزرگ جهانی تکرار و تکرار ميکنيم

ما از تمام سازمانهای جهانی ميخواهيم که براين رژيم ضد آزادی و ضد انسانی فشار بياورند تا آزادی اين عزيزان به 
  .آغوش گرم خانواده و دانشگاه خود باز گردند

***   
  با درودهای انقالبی

  يدی مدير وبالگمن حامد سع 
   بسوی سوسياليسم

بدانيد که اتحاد و همبستگی طبقاتی ماست  از شما حمايت و خواهان ازادی بی قيد و شرط تمام دانشجويان زندانی هستم
تا ازادی .  کنونی و برون رفت از وضعيت موجود ميباشدکه مارا به پيروزی نزديک خواهد و اين تنها راه مبارزه

  .برای ازادی نخواهيم کشيد دانشجويان دست از اقدام
  .اتحاد رمز پيروزی ماست.اتحاد.اتحاد

  زنده باد ازادی و برابری
    سوسياليسم زنده باد

***   
  درود بر همه آزادی خواهان

  ) مهدی آزاده(من مانی 
   دانشجويان در بند حمايت می کنماز" آگاهی " نويسنده وبالگ 

  آری دانشجو هرگز ذلت 
  دانشجو چشم جامعه می باشد همانطور که کارگر قلب جامعه می باشد پس بی , نمی پذيرد 

  می) با از ميان برداشتن دانشجو( دليل نيست که ديکتاتور در پی ايجاد يک جامعه کور
  بگذاردباشد تا بتواند خواسته های کثيف خود را به اجرا  

http://agahi.wordpress.com/  
***   

  امير جعفری 
  با سالم

  می خواستم اعالم کنم که ازآزادی دانشجويان دربند و اين کمپين پشتيبانی ميکنم
  به اميد آزادی

***   
  آرش مهدوی

  تدانشجويان چشم بيدار اجتماع هستند و مل
  ايران هم ميبايست در کنار آنها باشند

  و اگر اينچنين شود پيروزی
  قطعی است

***   
  درود حمايت خود را از اين کمپين اعالم ميکنم با سپاس 
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  رويارهبر
***   

  آرش  
  سالم

من تو اين اعتراض دست .برين جلو فقط اينو بدونين که من با خشونت مخالفم. بدونين من تا آخرش باهاتون هستم
دوستان خوبم بدونين من . همون اوين. در ضمن من زندان هم بودم. با من با ايميلم تماس بگيرين.عی شرکت ميکنمجم

  .فقط به من خبر بدين چون من خيلی گرفتارم. تا هرجا شما ها برين باهاتون ميام
 ***  

  سالم رفقا، خسته نباشيد
  .اضافه کنيدلطفا اسم مرا هم به امضا ها و حمايت کنندگان اين کمپين 

  اميد آزادی
  با تشکر

***   
  من سيروان پرتونوری نويسنده وبالگ کمون از اين فراخوان حمايت ميکنم به اميد آزادی دانشجويان دربند

  زنده باد سوسياليزم، مرگ بر نظام سرمايه داری اسالمی
***   

رئوف . ،احمد فکریشهرام امانتی، سرکوت رستم گرجی، کيومرث نديمی، لقمان يوسفی، بهمن مردوخی
  قريشی،هاشم محمد نژاد از اين فراخوان حمايت ميکنند 

  حمايت های ديگر را هم برايتان ارسال ميکنم
***   

  -مسعود رئوفی -مهرداد اميری -ناهيد خيرابی -شاهرخ آصفی  -سهيل آصفی  -اوکتای داراب زند -بينا داراب زند
  کاوه رضائی  -شاهميرا قرايی -شکوفه منتظری

  .....ه داردحمايتها ادام
  :پشتيبانی از آزادی دانشجويان زندانی به ايميل  در  حمايتهای خود و ديگران را

studentsfreedom.campaign@gmail.com  
   .بفرستيد

  /http://studentsfreedom.blogfa.com: لينک وبالگ فارسی
  /http://studentsfreedom-campaign.blogspot.com: لينک وبالگ انگليسی

   
کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی ی دانشجويان واتحاديه کارگران ساختمان استراليا خواهان آزادی فور   

   استان نيوساوت ولز استرالياترجمه نامه واحد ساختمان اتحاديه کارگران ساختمان، جنگل، معدن و انرژی
  ٢٠٠٨ فوريه ٦
  

  آيت اهللا خامنه ای
  دفتر رهبری

  محمود احمدی نژاد
  رئيس جمهور

  جمهوری اسالمی ايران
  هرودیآيت اهللا محمود هاشمی شا

  رئيس قوه قضائيه
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  عاليجناب
  .نيان سياسی را آزاد کنيدام زندادانشجويان دستگير شده اخير و تم

زارشاتی از زندانی کردن دانشحويان در جمهوری اسالمی ايران برای فعاليتهايی که حقوق ابتدايی با نگرانی عميق گ
  . محسوب می شود، دريافت کرده ايمانسانی انها در يک جامعه عادالنه

من محترمانه از طرف واحد ساختمانی اتحاديه ساختمان، جنگل و معادن و انرژی استان نيوساوت ولز اين نامه را 
نويسم تا سرکوب و دستگيری فعالين دانشجوئی آزاديخواه و برابری طلب بوسيله دولت شما در چند شهر ايران را می 

يران از جمله شديدا محکوم کنم و خواهان آزادی تمام دانشجويان زندانی دستگير شده اخير و تمام زندانيان سياسی در ا
  .فعالين کارگری شوم
گر ساختمانی در بخش ساختمانی در استان نيوساوت ولز استراليا را نمايندگی می  کار٢٨٠٠٠اين اتحاديه کارگری 

ما . بخش ساختمانی در تمام اموراتی که به حقوق بشر در سراسر دنيا مربوط می شود، عالقه شديدی دارد. کند
 دسامبر ٧در نگرانی عميق و جدی خود در باره سالمتی و وضعيت تمام دانشجويانی که چه قبل از روز دانشجو 

همانطور که در نامه نوامبر سا ل قبل به شما .  و چه در آن روز دستگير و زندانی شده اند، را ابراز می کنيم٢٠٠٧
ابراهيم مددی عميقا نگران اطالع داده شد ما همينطور هنوز در باره وضعيت محمود صالحی، منصور اسانلو و 

  .هستيم
 برسميت شناختن حق تشکل امتناع ميکند و بطور سيستماتيک فعاليت های ما اطالع داريم که دولت شما هنوز از

  .شجوئی را سرکوب کرده استی و دانمستقل کارگر
واحد اتحاديه کارگری ما از دولت شما ميخواهد که حق برسميت شناخته شده بين المللی کارگران درايجاد سازمان 

 عادالنه و دموکراتيک دانشجويان برای تظاهرات را های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب و همينطور حق
اتحاديه ساختمان، جنگل، معادن و انرژی خواهان اجرای عاجل آزادی های سياسی و اجتماعی و . برسميت بشناسد

  . مهوری اسالمی در ايران می باشدتوقف فوری اختناق سياسی و اجتماعی بوسيله ج
هد که محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی را فورا و بدون قيد و اين واحد اتحاديه کارگری از شما می خوا

  .های کارگری در زندان بسر ميبرندانها زندانی عقيدتی هستند و فقط به خاطر فعاليت . شرط آزاد کنيد
شجويان و اتحاديه ساختمان، جنگل، معدن و انرژی می خواهد تا کليه سرکوبها، اتهامات و محکوميت ها در قبال دان

فعالين کارگری از جمله اعضای سنديکای شرک واحد، اتحاديه کارگران بيکار، کارگران هفت تپه و دانشجويان 
  .د و شرط و بطور دائمی ملغی شوددستگير شده اخير فورا، بدون قي

  د شماارادتمن
  پيتر مک للند
  رئيس استان 

  کارگران فوالد مبارکه اصفهان نيز ازهفته همبستگی با دانشجويان و زندانيان سياسی حمايت کردند
ما تعدادی از کارگران و کارمندان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان خواستار آزادی تمام زندانيان سياسی و همچنين کليه 

ه همبستگی برای دانشجويان زندانی که حرکتی آزادی طلبانه است حمايت ی دانشجويان زندانی هستيم و از هفت
ما . ما خواستار آزادی هرچه سريعتر اين عزيزان هستيم و خود را کنار اين عزيزان و خانواده هايشان ميدانيم. ميکنيم

  .را در اين هفته کنار خود بدانيد
  .تحمايت ما تا آزادی همه زندانيان سياسی ادامه خواهد داش

   تعدادی از کارگران و کارمندان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
  شگاه و فراخوان به هفته همبستگینامه جمعی از خانواده ها و دانشجويان چند دان: ضميمه

  اه در ايران و سراسر جهانآزاديخوبه تمامی انسانها، سازمانها، نهادها و تشکل های انساندوست و 
ه تعداد زيادی از دانشجويان در شهرها و دانشگاههای مختلف به خاطر دفاع ازحقوق و طی يک ماه و نيم گذشت

 آذر دستگير شده و در زندان تحت فشارهای فراوان قرار ١٦خواسته ها ی انسانی و برگزاری يا شرکت در مراسم 
خانواده . ندانشان داده شده استدر اين مدت به خانواده های اين دانشجويان تنها اجازه يک مالقات کوتاه با فرز. دارند

ها که تحت فشارهای روحی و نگرانی شديد به سر ميبرند بارها به دستگيری فرزندان خود اعتراض کرده و خواهان 
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  .آزادی دانشجويان زندانی شده اند
ن عزيزان عليرغم تالشهای بسياری که برای آزادی اين دانشجويان صورت گرفته تا کنون همچنان تعداد زيادی از اي

در زندان و در سلول انفرادی، تحت شرايط ضد انسانی به سر ميبرند و حتی هنوز به تعدادی از اين دانشجويان اجازه 
  .ه تلفنی و مالقات داده نشده استمکالم

  مردم آزاديخواه در ايران و در خارج کشور
 و سازمانهای آزاديخواه ميخواهيم تا در ادامه از شما انسانهای آزاده، از شما انسانهای شريف، ازهمه نهادها، تشکلها

تالشها و فعاليت هائی که تاکنون انجام داده ايد، يکپارچه و سراسری به حمايت از اين دانشجويان پرداخته و درهفته 
بهمن برای آزادی دانشجويان در بند اختصاص داده شده است فعاالنه ٢٠ بهمن تا ١٣ای که به اين خاطر، ازشنبه 

برگزاری روز دانشجو حق . کنيد و اعتراض همه جانبه خود را به زندانی بودن اين عزيزان نشان دهيدشرکت 
   . دانشجويان است و همه آنها بايد فوری و بی قيد و شرط آزاد شوند

  جمعی ازخانواده های دانشجويان زندانی
   باهنرشيراز و دانشگاه های مشهد جمعهايی از دانشجويان دانشگاه های عالمه، پلی تکنيک، چمران اهواز،

  ران درهفته همبستگی بين المللی با دانشجويانيان ايان دانشگاه برمن از دانشجويدفاع دانشجو
   

  ٣اطالعيه شماره 
از مقطع دستگيری دانشجويان تا کنون مرکز شهر برمن و دانشگاه برمن بدفعات شاهد برگزاری نمايشگاه عکس و 

اه عکس در روز پنجم فوريه را قبال به اطالعتان گزارش برگزاری يک نمايشگ. ميزهای اطالع رسانی بوده است
 فوريه نيز در داخل دانشگاه برمن نمايشگاه عکسی برپا شد و با استقبال گرم ٧دو روز بعد در روز . رسانديم

 در مقابل نمايشگاه یاديان زيدانشجو. استقبال دانشجويان از ميز اطالعاتی بسيار خوب بود. دانشجويان مواجه شد
ميکردند و از وضع دانشجويان در داخل زندان سوال ميکردند، که از طرف مسئولين نمايشگاه به آنها عکس تامل 

صدها اعالميه . عده ای از دانشجويان اطالعيه ها را برای نصب در دانشکده خود با خود ميبردند. پاسخ داده ميشد
  .طوماری به امضای دانشجويان رسيدپخش شد و 

ن تعداد قابل توجهی از دانشجويان اين دانشگاه از مبارزات و خواستها و شعارهای دانشجويان با اين فعاليت ها اکنو
تالش برای بسيج افکار . ايران و دستگيری و شکنجه و اذيت و آزار آنها اطالع دارند و همبستگی نشان داده اند

  .عمومی و بطور مشخص دانشجويان دانشگاههای آلمان ادامه خواهد يافت

     هفته همبستگی با دانشجويان زندانی و زندانيان سياسی در سوئد
  اعتراض خيابانی در مالمو

  غرفه و چادر اطالعاتی در گوتنبرگ
 يک اعتراض خيابانی در شهر مالمو ، فوريه در هفته همبستگی با دانشجويان دربند و زندانيان سياسی٧ روز -مالمو

برگزار شد۔ اين اعتراض خيابانی که با هدف بسيج افکار عمومی در اعتراض به جمهوری اسالمی و برای ) سوئد(
۔ تظاهرکنندگان پالکاردهايی با خواست آزادی دانشجويان دستگير شده و کليه زندانيان سياسی در ايران صورت گرفت

حمايت از دانشجويان و مطالبه آزادی کليه دستگير شدگان و همچنين محکوميت جمهوری اسالمی در دست داشتند۔ 
بخش ديگری از اين اعتراض خيابانی سخنرانی به زبان سوئدی بود که طی آن چندين بار فراخوان گروهی از 

 شده و دانشجويان دانشگاههای کشور بازگو شد و از مردم خواسته شد که از کمپين خانواده های دانشجويان دستگير
 طومار اعتراضی ،آزادی دستگير شدگان و زندانيان سياسی در ايران دفاع کنند۔ مردم با مراجعه به ميز اطالعاتی
 سياسی يکی از مواد عليه جمهوری اسالمی که خواست آزادی بدون قيد و شرط دانشجويان در بند و همه زندانيان

حال دهها نسخه اطالعيه که حاوی مطالبی در مورد اعتراضات  اصلی آن بود را امضا می کردند۔ در همان
دانشجويی و دستگيری دانشجويان بود در ميان مردم توزيع شد۔ در بخشی از اين اطالعيه با قيد آدرس مسئولين و 

 با ارسال نامه اعتراضی به جمهوری اسالمی اين رژيم را مقامات جمهوری اسالمی از مردم دعوت شده بود که
محکوم کنند۔ در همانحال از مردم خواسته می شد که از دولت سوئد بخواهند که برای محکوميت جمهوری اسالمی و 
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  آزادی بی قيد و شرط دانشجويان و کليه زندانيان سياسی وارد عمل شود۔
  

 ، فراخوان برای هفته همبستگی با دانشجويان دربند و زندانيان سياسی فوريه درپاسخ به٧ روز پنجشنبه -گوتنبرگ
چادر اطالعاتی با باندرولهايی مزين شده بود که بر آن . يک غرفه اطالعاتی در مرکز شهر گوتنبرگ برگزار شد

حمله رژيم "و " از مبارزات دانشجويان در ايران حمايت کنيد" ،" دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد"شعارهايی نظير 
نقش بسته بود ۔ نمايشگاه عکسی از دانشجويان دربند توجه زياد " جمهوری اسالمی به دانشجويان محکوم است

دهها نسخه از فراخوان خانواده های دانشجويان و نامه سرگشاده به دبيرکل سازمان . عابرين را بخود جلب می کرد
وما به غرفه اطالعاتی سرميزدند و در مورد وضعيت مردم مدا. ملل به زبان سوئدی در ميان مردم پخش شد

  .دانشجويان و اوضاع سياسی در ايران به بحث ميپرداختند
 فوريه قرار ٩ بعد از ظهر داير بود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت۔ روز ۵تا  ٢غرفه اطالعاتی از ساعت 

  است که در محل اين غرفه يک ميتينگ اعتراضی برگزار شود۔
   

  عسلويه با دانشجويان زندانی…  و٧ و ۶اعالم همبستگی کارگران فازهای 

  
 ، پتروشيمی مبين شرکت ١٠ و۶/٧/٨/٩ جمعهائی از کارگران پااليشگاههای فازهای ١٧/١١/٨۶روز چهار شنبه 

عمران ساحل عسلويه در پاسخ به فراخوان خانواده ها ی دانشجويان زندانی و دانشجويان دانشگاههای مختلف به 
ی دانشجويان درهفته همبستگی با نصب پارچه نوشته در محلهای سه راه عسلويه ، سه شرکت در مبارزه برای آزاد

تعدادی از پارچه نوشته ها . راه نخل تقی و ميدان لنج عسلويه خواهان آزادی کليه دانشجويان و کارگران زندانی شدند 
  .بالفاصله توسط نيروهای گشت حراست پارس جنوبی پايين آورده شدند 

    سری کارگران اخراجی و بيکاراتحاديه سرا

  دانشجويان برمن آلمان با امضای طوماری خواهان آزادی فوری دانشجويان دربند و زندانيان سياسی شدند
  ٢گزارش شماره از برمن آلمان 

 فوريه در ارتباط با هفته همبستگی بين المللی برای آزادی دانشجويان زندانی و آزادی کليه زندانيان ٥روز سه شنبه 
سياسی، در شهر برمن آلمان، نمايشگاه عکسی در دانشگاه اين شهر برگزار شد و همچنين با گذاشتن ميزی حاوی 

لف در زمينه مبارزات دانشجويان و سرکوب گری جمهوری اسالمی، شعارها و مطالبات اطالعيه های مخت
دانشجويان و ضرورت حمايت بين المللی از آنها، توجه بسياری از دانشجويان اين دانشگاه را به دانشجويان ايران 

شرط کليه دانشجويان قطعنامه ای حاوی محکوميت جمهوری اسالمی و خواست آزادی فوری و بی قيد و . جلب کردند
دربند و زندانيان سياسی، آزادی بيان و عقيده و تظاهرات و ساير خواستهای آنها بر روی ميز قرار داشت و تعداد 
قابل توجهی از دانشجويان با امضای آن و گرفتن اطالعيه های مختلف حمايت خود را از خواست های دانشجويان 

  .ايران اعالم کردند
افکار عمومی را هرچه بيشتر عليه حکومت . دی دانشجويان و زندانيان سياسی ادامه خواهد يافتمبارزه برای آزا

در مرکز شهر برمن و در دانشگاه اين . اسالمی و در همبستگی با دانشجويان و خانواده های آنها بسيج خواهيم کرد
  .دادشهر ميزهای بيشتری برگزار خواهيم کرد و پيکت های بيشتری سازمان خواهيم 

   آلمان دفاع از دانشجويان زندانی در مرکز شهر کلن 
 ٥در همبستگی با دانشجويان زندانی و خانواده های آنها و برای آزادی دانشجويان و کليه زندانيان سياسی، روز 

  .  ميز اطالعاتی برگزار شد و مورد استقبال گرم عابرين قرار گرفتفوريه در مرکز شهر کلن يک
بر روی ميز اطالعيه هائی درمورد مبارزات دانشجويان، مطالبات آنها، دستگيری آنها و حمايت بين المللی برای 

 آن آزادی آنها قرار داشت و تصاويری از صحنه های مبارزات دانشجوئی و عکس دانشجويان زندانی در اطراف
 به بحث و گفتگو با مردم پرداختند، به سواالت آنان اين ميز اطالعاتیفعالين . توجه عابرين را بخود جلب ميکرد

جواب دادند و عابرين طوماری در محکوميت جمهوری اسالمی و برای آزادی فوری و بی قيد و شرط دانشجويان 
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ی با دانشجويان و خانواده های آنها تا زمانی که حتی يکی فعاليت در همبستگ. دربند و زندانيان سياسی را امضا کردند
  .از آنها در زندان مانده باشد، ادامه خواهد يافت

  :پشتيبانی از آزادی دانشجويان زندانی به ايميل  در  حمايتهای خود و ديگران را
studentsfreedom.campaign@gmail.com  

  .بفرستيد
  /http://studentsfreedom.blogfa.com: لينک وبالگ فارسی
  /http://studentsfreedom-campaign.blogspot.com: لينک وبالگ انگليسی

   

   

     
 

 


