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ن خاورابي تخرديگزارش روز دوم تحصن در اعتراض به موج جد  

   
١٣٨٧ بهمنم  يکبيستشنبه دو                                                                 اروپا جوانان ايرانی درۀکميت

 
  

ای ديگر از فعاالن  ايرانی در اروپا به همراه عده بر اساس آنچه که پيش از اين اعالم شده بود، اعضای کميته جوانان

انی مقيم به ويژه جوانان اير. دو روزه، شب را در محل تحصن باقی ماندند سياسی برلين و ياران همراه در تحصن

حضور آنها  برخی از آنها از شهرهای ديگر برای حضور در تحصن آمده بودند، در کنار ما ماندند و آلمان که حتی

بارش باران موجب آن شد که   نفر بوديم که٢۵ما برای ماندن در محل تحصن نزديک به . موجب دلگرمی ما شد

با آوردن سوخت و وسايل گرمابخش بار  SAV رفقای آلمانی .مجبور شويم برای در پناه ماندن به زير پل پناه ببريم

 .گان نشان دادند کننده تحصن ديگر همبستگی خود را با

ساعت يازده با خواندن فراخوان به دو   . فوريه، با پخش سرود تحصن به روال عادی خود بازگشت٧صبح روز شنبه 

جمعی سرود و حلقه زدن دور  دسته برنامه با خواندن  نپس از آ. شد زبان آلمانی و فارسی برنامه به طور رسمی آغاز

گلرخ  بود، همايون ايوانی از رفقای گفتگوهای زندان که در اين تحصن دو روزه در کنار ما. کرد محوطه ادامه پيدا

های   موسوم به قتل٧٧سياسی پاييز  های گان قتل جهانگيری، سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری از جانباخته

ای ديگر از رفقای  گان ترور رستوران ميکونوس و عده جانباخته ای، سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی از هزنجير

 چنين سياوش محمودی از رفقای کانون تالش ـ کانون حمايت از مبارزات مردم هم. گفتند همراه با حاضران سخن

اروپا که نتوانسته بودند در  ی جوانان ايرانی در ايران ـ کلن و نيز سهراب خوشبويی و ياشار محتشم از اعضای کميته

طاهره از زنان مبارز چپ افغان يکی ديگر از . گفتند تحصن دو روزه در کنار ما باشند، تلفنی با حاضران سخن

 .ی افغانی و ايرانی از تحصن حمايت کرد جانباخته رفقای کسانی بود که با تاکيد بر پيوند

کننده در تحصن  فکری جوانان شرکت که با هم ی جوانان ايرانی در اروپا ی کميته هدر پايان تحصن دو روزه قطعنام

دريغ رفقايی که در اين تحصن در کنار ما بودند و  تشکر از همراهی بی اعضای کميته با. آماده شده بود، خوانده شد

مبارزه برای  م اول بوده است وها تنها قد ی رسانه تاکيد کردند که تحصن دو روزه در مقابل خانه های ايشان، ياری

 .حفظ خاوران ادامه خواهد داشت
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