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  استکهلم٢٠٠٧ دسامبر ٢٨زارش آکسيون گ
 

   ششو اد ماه هشتدی  نهم                                                                                مشترک                          
 

           
 زيدر داخل و خارج کشور برگزار شد در استکهلم ن»  طلبی خواه و برابری آزادانيدانشجو«فراخوان ا روز که بنيا

 در ی سرد و بارانی خواه و انسان دوست و عدالت خواه در هوای آزادانينراي نفر از ا٢٥٠ شيحضور ب  حرکت بانيا

محمود «، » گردنددي آزاد بای زندانانيهمه دانشجو« یمرکز شهر استکهلم و با جلب توجه هزاران نفر با شعارها

سرنگون باد «، » گردددي جنبش زنان آزاد بانيفعال«، » گرددديآزاد با...  ویمي منصور اسانلو، محسن حک،یصالح

 خود را رو به ی که برنامه هایونيزيسه کانال تلو. برگزار شد... و »سمياليزنده باد سوس« ،»راني ایحکومت اسالم

 از زي نیادي زريشرکت کنندگان عالوه بر شعارها، تصاو.  کردندهي حرکت گزارش تهني کنند از ایران پخش ميا

خبرنگار ی هاشمنتيز  خانم نيهمچن. دست داشتنددر...  و  اعدام،ی زنداناني منصور اسانلو، دانشجو،یمحمود صالح  

  . ردک هي تهوي رادني پخش از ای برایگزارش) یبخش فارس - سوئد ی دولتويراد( پژواک ويراد  

 

  :فراخوان اين آکسيون آمده بوددر

حکومت اسالمی ايران«  فعال دانشجويی چپ دانشگاه های مختلف ايران ۴٠ آذر، روز دانشجو، بيش از ١۶در مقطع  

در آوردن پرچم می رژيم سلطنتی شاه با به اهترازت که ماموران نظاروزی اس آذر١۶. زندانی کرده استودستگيررا 

دستگير زخمی،تعداد بی شماری رارا به قتل رسانده وسه دانشجواه تهران حمله کردند وسه رنگ شاهنشاهی، به دانشگ

ابری طلب و آزادی ان بردانشجويامسال نيز آذر١۶.  گرديدمعروفدانشجوبه روز آذر١۶آن تاريخ، از. زندانی کردندو

اعتراض عمومی در دفاع از مطالبات خود، در دفاع از آزادی و برابری و حقوق دانشجو را به روزخواه و چپ، روز

.کارگران و مردم آزادی خواه عليه حکومت ستم گر و ارتجاعی اسالمی بدل کردند  

دانشجويان آزادی خواه و برابری «اسخ به فراخوان پهای امضاء کننده اين اطالعيه، درما سازمان ها، احزاب و جمع 

. می کنيم با همه دانشجويان زندانی برگزارهمبستگیاستکهلم درمرکز شهر دسامبر آکسيونی در٢٨جمعه ، روز»طلب  

 بند، و نيز آزادی محمود و برابری طلب دعوت می کنيم با شعار آزادی دانشجويان در از همه انسان های آزادی خواه

حسن پور، هيوا  صفارزاده، هانا عبدی، عدنان  صالحی و منصور اسانلو، مريم حسين خواه، جلوه جواهری، روناک 

و همه زندانيان سياسی در اين آکسيون... بوتيمار .  شرکت کنند   

   ١٦، ساعت ٢٠٠٧ دسامبر ٢٨جمعه : زمان

مرکز شهر استکهلم، ميدان سرگل، مقابل خانه فرهنگ: مکان  

 - سوئد؛ راديو زنان؛ انجمن حق زن، حزب حکمتيست -) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران : کنندگانبرگزار

عالوه بر اين ها حزب .  استکهلم- استکهلم؛ تشکيالت حزب کمونيست ايران -تشکيالت استکلهم؛ هسته اقليت 
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.کت پشتيبانی و در آن شرکت داشتکمونيست کارگری در استکهلم و حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيز از اين حر  

داشتند، نخست بهرام رحمانی از سوی برگزار کنندگان اين تظاهرات حضورب و سازمان ها با شعارهای خود دراحزا

سازمان سراسری  کريم زاده از رعنا  توسط  »  بری طلببرا و  دانشجويان آزادی خواه « پيام  پسس. سخنرانی کرد

حسين زاده از حرب حکمتيست؛ شمسی خرمی از حزب کمونيست  رحمان  و در ادامه،.پناهندگان ايرانی قرائت گرديد

ماريا رشيدی از انجمن حق زن؛  از حزب کمونيست کارگری ايران؛  از راديو زنان؛ محمد اميری  ايران؛ ليال قرايی 

نشجويان آزادی خواه دا«همچنين پيام ديگری از . پناهجويی به نام خليل از سوی جمعی از پناهجويان سخرنانی کردند

آکسيون، اين  پايان در  ايران زندانيان سياسی  کانون  از را آرش ابساالن » برابری طلب و .قرائت گرديد) در تبعيد(   

قطعنامه ضميمه. سوئدی و سارا فارسی آن را قرائت کردند  را به زبان   سوئدی، قطعنامه تظاهرات  دانشجوی يوآننا  

.گزارش است    

*** 

 

  در شهر استکهلم٢٠٠٧ دسامبر ٢٨مع اعتراضی  بيانيه پايانی تج
 

هم . شدت بخشيده است را جنبش های اجتماعی  طنتی، سرکوب کومت سل ح جنايات تکميل رژيم اسالمی ايران، در

های  فقط سازمان دهی حرکت ن ها آجرمم  «. و زندانی شده اند آزادی خواه دستگير  و  چپ  دانشجویاکنون ده ها

.نشجو خود بر عليه جنايات حکومت سلطنتی و اسالمی است آذر، روز دا١٦اعتراضی   

.اعتراض گسترده ای در داخل و خارج کشور برای آزادی دانشجويان و همه زندانيان سياسی در جريان است  

 و برابری طلب ما سازمان ها و احزاب چپ و سوسياليست و نهادهای  در حمايت از فراخوان دانشجويان آزادی خواه

 آمديم تا انزجار شديد يرانيان و مردم آزادی خواه مقيم استکهلم، در اجتماع اعتراضی شهر استکهلم گرددمکراتيک و ا

دانشگاه ها و دستگيری و شکنجه فعاالن دانشجويی در دانشگاه های رژيم اسالمی دررکوبگری های اخيرسخود را از

شرط و فوری تمام فعالين آزادی بدون قيد وا خواستارم. زنان اعالم می داريمن و همچنين فعالين جنبش کارگری وايرا

همچنين اعالم می داريم که ما. ن حقوق مدنی و اجتماعی هستيمدانشجويی، فعالين کارگری، فعالين جنبش زنان و فعالي

ه  آذر و آزادی ديگر فعالين کارگری، سياسی و مدنی به اعتراض خود ب١٦تا آزادی تمام دستگير شدگان مراسم های 

.شيوه های مختلف ادامه خواهيم داد  

:در همين رابطه تاکيد می کنيم  

. به شکنجه و اذيت و آزار دستگير شدگان بايد پايان داده شود.  دانشجويان زندانی فورا بايد آزاد شوند-١  

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

دانشگاه محل تحصيل و کسب دانش است و .  و انتظامی در دانشگاه ها پايان داده شود به حضور نيروهای نظامی-٣

. پادگان نيست  

.  ما از فعاليت های موثر خانواده دانشجويان زندانی قويا حمايت می کنيم و به تالش های آن ها درود می فرستيم-٤  

 جنبش های اعتراضی راديکال جامعه ايران عليه  ما خواستار اتحاد و همبستگی کارگران، دانشجويان، زنان و همه-٥
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.رژيم اسالمی هستيم  

 ما از همه احزاب و جريانات چپ و مترقی و کارگری، از همه سازمان ها، نهادها و شخصيت  های مدافع حقوق -٦

فوری انسان در سراسر دنيا، می خواهيم به هر نحو ممکن بر جمهوری اسالمی اعمال فشار کنند و خواستار آزادی 

. دستگيرشدگان اخير و کليه زندان سياسی ايران بشوند  

 

 

          

 

        
 
 
 

 سوئد؛ راديو زنان؛ انجمن حق زن، حزب -) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران : کنندگانبرگزار

.  استکهلم- استکهلم؛ تشکيالت حزب کمونيست ايران - تشکيالت استکلهم؛ هسته اقليت -حکمتيست 

عالوه بر اين ها حزب کمونيست کارگری در استکهلم و حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيز از اين 

.کت پشتيبانی و در آن شرکت داشتحر  


