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   ترافال گار ـ لندندانيم موفقيت آميز  روز تحصن سه  ت اگزارش
 

  ١٣٨٨  مرداد ٩جمعه                                                              ـ انگلستان)  ـ افغانستانرانيا( سازمان زنان هشت مارس نيفعال

  
  روزه لندن پايان موفقيت آميز تحصن سه

 
  

المللی در حمايت از  اتحاد بين"و " شورای همبستگی با مبارزات مردم در ايران"به همراه " مارس در انگلستان ٨تشکل زنان "

يه خيزش مردم عل زندانيان سياسی و حمايت از آزادی  ژوئيه به مدت سه روز با خواست٢۴از روز " کارگران در ايران

   .ميدان بزرگ ترافالگار در مرکز لندن، که مکانی پر رفت و آمد است به تحصن پرداختند در  جمهوری اسالمی

عکس را که گوشه ای از  شهرداری اجازه نصب پوستر و پرچم را به ديوار نداده بود تالش شد که بنرها و نمايشگاهاز آنجا که 

جمهوری اسالمی عليه مردم را نشان می داد، روی زمين در معرض  رکوب وحشيانهمبارزات مردم در چند هفته گذشته و هم چنين س

     .دهيم ديد مردم قرار

ای زنان نوشته شده بود مورد   مارس تهيه کرده بود ،پالکاردهائی که برروی آن مطالبات پايه٨نمايشگاه عکسی که تشکل عالوه بر 

   .توجه عابرين بخصوص زنان قرار گرفت

" زبان فارسی و انگليسی نوشته شده بود   مارس تيشرتهايی را با عکس ندا که بر روی آن به٨تشکل ) آقا سلطان(اختن ندا جانبپس از 

شرت ها را پوشيده بودند که توجه بسياری  در اين تحصن، فعالين هشت مارس اين تی. نمود فراهم" قاتلين ترا محاکمه خواهيم کرد: ندا

   .ی کردعابرين را به خود جلب م از

خيزش مردم ايران عليه  از« و هم چنين » درايران چه می گذرد«  اعالميه با عنوانهای ٢۵٠٠مارس در اين تحصن  ٨فعالين 

کنندگان که خواستار اطالع بيشتر در مورد اوضاع ايران بودند،  را به زبان انگليسی در بين بازديد» جمهوری اسالمی حمايت کنيد

  ناز جانب دو تشکل ديگر نيز هزاران اطالعيه تحت عنوا عالوه بر اين. پخش نمود

  .پخش شد» مردم ايران همبستگی با«

از مردم با حمايت مالی خود  امضا برگه حمايت از مبارزات مردم و خواست آزادی زندانيان سياسی پرداختند و بسياریصد ها نفر به 

  .از اين تحصن دفاع کردند

حمايت و همبستگی خود با  ديدن عکس های مبارزاتی و قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمیرهگذران با 

   م و زنان ايران راعملی کنند؟چگونه می توانند حمايت و همبستگی خود با مرد  کهمردم ايران را اعالم می کردند و خواهان آن بودند

روز اول به ديدن نمايشگاه  خود در گوشه ای از اين ميدان به نواختن گيتار برای تامين مخارج زندگی ش مشغول بود، پسر جوانی که

اعت بشدت متاثر شد و فردای آن روز تمام پولی را که برای چند س از ديدن عکس جانباختگان. عکس و خواسته اين تحصن پرداخت

   .»اين حداقل کمکی است که می توانم بکنم« مارس ريخت و گفت  ٨مالی تشکل  آورده بود را به صندوق کمک  نواختن گيتار بدست

بسيار زيادی دارد که بتواند  انگليسی بر روی چشم زنی برخی از مطالبات زنان ايران را نقاشی کرده بود و گفت عالقه يک زن هنرمند

  . را نشان دهدمورد مبارزات زنان ايران همبستگی خودبا نقاشی هايش در 

مارس که برخی از مطالبات  ٨جوان هنرمند ايتاليائی بعد از بازديد از نمايشگاه عکس و بخصوص پالکاردهای تشکل  يک زن و شوهر

   .های زنان ايران را منعکس کنندخواهند با هنراشان پيام اين تحصن و خواست پايه ای زنان بر روی آنها نوشته شده بود، گفتند که می

من از شعاری که اينجا نصب . کنند بسيار خوشحالم از اين که می بينم زنان ايرانی برای رهائی خود مبارزه می« گفت که  دختر جوانی

زنان ايران بکنيد است، حمايت می کنم و اين را می گويم که هر پيشرفتی که شما  مسئله زنان ملی نيست، جهانی: کرده ايد که می گويد

   »....منطقه خاورميانه و هم چنين جهان را تحت تاثير قرار خواهد داد کل



بوده است که با مبارزات  مکزيکی ابراز خوشحالی کرد که با زنان ايرانی آشنا شده است و گفت که همواره عالقمند يک دختر جوان

در  تزدانشگاهی خود را انتخاب کند و بسيار عالقمند است که اين تز دسال آينده می خواه" وی گفت که . زنان ايران بيشترآشنا شود

اخير خوانده و فيلم کشته شدن ندا را  اخبار مبارزات مردم و زنان را در ماه"وی همچنين گفت که ". مبارزات زنان ايران باشدرابطه با 

   ."نيز ديده و خيلی تحت تاثير قرارگرفته است

شده بود کيفش را باز کرد  حشيگری نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی عليه مردم چشم هايش پر از اشککه از ديدن و زن ميانسانی

من پولدار نيستم "او گفت که . داشت در صندوق کمک مالی ريخت و مقدار کمی از پولش را برای خود نگه داشت و هر آنچه را که

  ".باشيد به کارتان ادامه دهيد  قادراينگونه با شما اعالم همبستگی کنم تا شما  ولی می خواهم

همواره اخبار مربوط به منطقه خاورميانه " ميانسالی پس از اينکه برگه حمايت را امضا کرد به يکی از فعالين هشت مارس گفت مردی

که بشريت  ن رژيم هائی استاما بايد اين را بگويم که رژيم ايران يکی از بدترين و ديکتاتورتري .و به همانگونه ايران را دنبال کرده ام 

." دادند که با تمام وجود خواهان تغييرات راديکال هستند مردم ايران و بخصوص زنان ايران بعد از انتخابات نشان. به خود ديده است

ک انقالب ايران ي مردم ايران می توانند آغاز گر تحوالت عميق در قرن بيست و يکم باشند، اگر در"که  او در ادامه صحبت هايش گفت

  ." گذاشتواقعی به وقوع بپيوندد تاثيرعظيمی را در سطح جهان خواهد

نه به "اين شعارها عالوه بر  خوشحالم از اينکه می بينم در بين« چندين بار از عکس ها و شعار ها ديدن کرد؛ گفت که  پسر جوانی که

ران فراموش نکنند در اين دوره حساس آمريکا و اروپا می که مردم اي چون مهم است. هم هست" جمهوری اسالمی؛ نه به امپرياليسم

  ». مردم ايران انجام دهند موقعيت استفاده کنند و بالئی که سر مردم عراق و افغانستان آوردند تحت نام دفاع از توانند از اين

که برای همبستگی با مردم و  ندجوان انگليسی پس از ديدن از نمايشگاه عکس و صحبت با يکی از فعالين هشت مارس گفتچند دختر 

مطالبات زنان با شعار سرنگونی جمهوری اسالمی نوشته شده بود را در  زنان ايران خواهان اين هستند که پالکاردهائی که در مورد

ن و مردم فلسطي« گفت  همان زمان زن جوان فلسطينی نيز به اين جمع پيوست و با خوشبينی و با صدائی بلند می در. دست بگيرند

  ». شدايران در مبارزه ای که دارند پيروز خواهند

عليه رژيم جمهوری  توان گفت تحصن سه روزه لندن برای خواست آزادی زندانيان سياسی و حمايت از خيزش مردم بطور کلی می

م زيادی در صف امضا برگه اول هوای لندن بارانی بود، اما مرد با اينکه روز. اسالمی مورد استقبال هزاران نفر از مردم قرار گرفت

   .زندانيان سياسی قرار داشتند دفاع از خواست آزادی

اين نوع «آنها می گفتند که . ايران بودند بازديدکنندگان ايرانيانی نيز قرار داشتند که يک تعداد مسافر بودند و بزودی عازم در بين

د شد که مردم جهان از مبارزات مردم ايران و خواستهای آن اين کار باعث خواه آکسيونهای اعتراضی از اهميت برخوردار است و

اروپائی برای ادامه تحصيل به انگلستان آمده  تعدادی نيز پسر و دخترهای جوان بودند که از آمريکا و يا ديگر کشورهای» . کنند دفاع

  .حرکت ابراز می کردند بودند و خرسندی و خوشنودی خود را از اين

هم چنين تعدادی . اعتراضی آمده بودند تعداد زيادی از ايرانيان از شهر های مختلف انگلستان برای پيوستن به اين آکسيون عالوه بر اين

   .از اين حرکت اعتراضی دفاع کردند از تشکالت و گروهها و احزاب ايرانی با حضور خود

اجرای تئاتر خيابانی در مورد   در روز دوم ناهيد نعيمی بابطور مثال. برنامه های هنری توسط هنرمندان نيز اجرا شد  در اين تحصن

ستيز جمهوری اسالمی پرداخت که با استقبال و حمايت مردم وسيعی که  حجاب اجباری ومبارزه زنان عليه آن به افشای رژيم زن

اجباری و مبارزه زنان و   حجابدر روز سوم نيز پروانه سلطانی تئاتر ديگری در مورد. آن پرداختند قرار گرفت باعالقه به تماشای

  .  استقبال قرار گرفتمردان عليه آن به نمايش گذاشت، که به همان ترتيب نيز مورد

و هم چنين موسيقی های  صدای گرم گيسو شاگری. سرودها ی انقالبی از جانب جمع شرکت کننده به دفعات خوانده شد  در اين تحصن

  . شدآکسيون پخشمترقی ديگر مليت ها نيز در طول سه روز 

نقش برجسته زنان در اين  سه روزه ، تالش شد که ابعاد و دامنه مبارزات مردم ايران، نقش پيشرو جوانان و بخصوصدر کل تحصن 

به همان ترتيب تالش کرديم که سرکوب وحشيانه و قرون وسطايی  و. مبارزات و مطالبات مردم و زنان ايران به مردم گفته شود

از اين  کشتن و شکنجه زندانيان سياسی مذبوحانه تالش می کند حکومت ضد زن و ضد مردمی خود را را که باجمهوری اسالمی 



آزادی زندانيان سياسی از اهميت ويژه و حياتی  و برای مردم توضيح دهيم که چرا خواست. بحران همه جانبه نجات دهد،افشاء سازيم

را  ساختيم که ما برخالف رسانه های امپرياليستی که تالش دارند مبارزات مردمچنين روشن  و هم. در اوضاع کنونی برخوردار است

اعالميه ها و توضيحات و بحثهای خود  به هواداری از يک جناح ديگرجمهوری اسالمی محدود کنند، با عکسها، پيامها، شعارها،

 ستم و استثمارو فشاری که در اعمال. دهندد را ميسال فشار و ستم و استثمار خو ٣٠طغيان و خيزش مردمی را معرفی کرديم که پاسخ 

   .با هرجناح و دسته نمی خواهيماسالمی را زن و ارتجاعی جمهوریچرا کل نظام ضدنيز سهيم بوده است و اينکه ما" ضجناح معتر"آن

. يعی از آنان را در پی داشتوس توضيحات بروشنی مورد استقبال اکثريت قريب به اتفاق مردم قرار گرفت و حمايت جمع اين بحثها و

  . سرنوشت اند اين تحصن يک بار ديگر نشان داد که مردم جهان هم

آنان را به پشتيبانی و حمايت از  نوبه خود توانست خواست آزادی زندانيان سياسی را بطور وسيع در بين مردم تبليغ کند و اين تحصن به

  .اين خواست برنگيزاند

  

  ن انگلستا-) افغانستان-ايران(رس سازمان زنان هشت ما فعالين

٢٨/٠٧/٢٠٠٩ 
com.mars8.www    /   omc.hotmail@iran_dem_zan  

  

 گزارشی از دومين روز تحصن در لندن
  

 سازمان زنان هشت مارس همراه با جمعی از اعضا و هواداران نيروهای چپ و ١٣٨٨ مرداد ٤ برابر با ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٥شنبه 

 کمونيست در حمايت از آزادی زندانيان سياسی و بازداشت شدگان خيزش اخير برای دومين روز پياپی در بزرگترين ميدان لندن ـ

  .ترافال گار به تحصن نشستند

ها اعم  ی ديگر مليت هايی از حضور پررنگ و صميمی ايرانيان و نيز حمايت بی دريغ و دوستانه در اين گزارش سعی شده است گوشه

  .ودانگليسی، ايرلندی و ديگر کشورهای اروپايی و نيز مسافرينی از جنوب تا شمال آمريکا، آفريقا و آسيا به تصوير کشيده ش: از

ستيز جمهوری  بسياری از بازديدکنندگان از نمايشگاه عکس و شعارهای نصب شده صميمانه خواهان امضای فرم محکوميت رژيم زن

  .شدند طوری که برای رسيدن به محل امضا در صفی نسبتا طوالنی منتظر می اسالمی بودند؛ به

ی  د ضمن اعالم همبستگی با مبارزات مردم ايران ما را نيز به ادامهی خو  های مالی بی شائبه کنندگان با کمک بسياری ديگر از شرکت

درآمد حاصل از يک بار . شود اش با نواختن گيتار تامين می از جمله جوان گيتاريستی که هزينه زندگی. نمودند گرم می مبارزه دل

  !های متحصنين ريخت اجرای موسيقی برای مردم را به يکی از صندوق

تنها همين يک دليل برای سرنگونی جمهوری اسالمی کافی «: ی ستم بر زنان در ايران اعالم نمود زنی انگليسی با عنوان کردن مسئله

  ».ستيز است شود باعث رسميت نبخشيدن به اين نظام زن است و ستمی که به زنان می

جنبش زنان «: مبستگی با زنان ايران اعالم کرددختری جوان از کشور سوئد فعال و عضو تشکالت زنان سوئدی ضمن ابراز ه

امروز خوشحالم که زنان ايرانی را خارج از مرزهای . جهانی است و ما زنان در سراسر دنيا بايد رهايی از ستم و استثمار تالش کنيم

  ».ايران فعال و آشنا به حقوق زنان می بينم

ارزات مردم ايران به ويژه دختران و پسران جوان اظهار تمايل به همکاری دختری هنرمند از کشور ايتاليا ضمن ابراز همبستگی با مب

  .داری جمهوری اسالمی کرد تری با ايرانيان معترض به نظام سرمايه بيش

  بسياری از دختران جوان خارجی با گرفتن پالکاردهايی که شعارهای رهايی از ستم و استثمار را داشت اعالم همبستگی و اتحاد با 

  .کردند ها کنارمان می ايستادند و با حضورشان روحيه مبارزاتی را در ما صد چندان می مردم ايران به نمايش کشيدند وساعتاتمبارز

کنندگان  احساسات شرکت" مبارزه زنان عليه نظام زن ستيز"ای با موضوع سمبليک  نامه در طول مراسم  ناهيد نعيمی با اجرای نمايش

جمهوری اسالمی طی سی سال چگونه توانسته زنان : نامه نشان داده شد در اين نمايش.  ايران برانگيخترا در دفاع از مبارزات زنان



رژيم مستبد سعی در خاموشی و منزوی کردن . اند روشنفکر جامعه را به انقياد بکشد و زنان همواره درصدد مبارزه و رهايی بوده

  .اند شان کرده ای به قيمت زندگی های زندان، مبارزه ی  با شکستن ميلهاند و برای رهاي زنان داشته اما زنان از پای ننشسته

  ـ انگلستان) ايران ـ افغانستان(سازمان زنان هشت مارس 

 ١٣٨٨ برابر با سه مرداد ٢٠٠٩بيست و پنجم ژوئيه 
mehrpartow@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

  ـ انگلستان) ايران ـ افغانستان(سازمان زنان هشت مارس 

 ١٣٨٨ برابر با سه مرداد ٢٠٠٩بيست و پنجم ژوئيه 
mehrpartow@gmail.com 

 

   ترافال گار ـ لندنداني روز تحصن مني از اولیريگزارش تصو
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