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  توماج: فرستنده

٠۵/١١/١٠  
  

گزارشی از کنفرانس بين المللی ھمبستگی، دفاع و مبارزه برای 
  آزادی زندانيان سياسی سراسر جھان

  

ا ٢٢در روز  ھر٢۴ ت ر در ش رای آزادی  اکتب ارزه ب اع و مب ستگی، دف ی ھمب ين الملل رانس ب ارک کنف اک دنم  کپنھ

   .زندانيان سياسی سراسر جھان به دعوت اينترناسيونال فوروم برگزارشد

شورھای    أاز ک ا، مختلف ھي ه، مکزيک ، کلمبي سطين، سرزمين باسک، ترکي ين، فل ران، فيليپ دگی اي ای نماين ت ھ

   .رک و سوئد شرکت کردندلبنان، کردستان، نروژ، دنما

شکيل می دادھيأ ه از طرف ھي. ت ايرانی بزرگترين گروه شرکت کننده در کنفرانس را ت ت ھای أدر مراسم افتتاحي

ه از سطيمکزمختلف شرکت کننده از جمل ژده ارسی از طرف گفت(رانين، ايپيلين، فيک، فل دان و م ، )گوھای زن
  . ی ارائه شدپيام خوشامدگوئ )ز طرف کوملهعادل الياسی ا(ا، کشور باسک، کردستانيکلمب
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ه  ا٢٢شب نخست، جمع ر ب ا  اکتب دانيش في نم اره زن سطيپيليران ، في از ایاسيان سيلم درب ودنين و فل راه ب .  ھم

   : به ترتيب زير ادامه يافت فعاليت گروه ھای کاری کنفرانس سه روزه،

    

   جھان  در سراسریاسيان سيط زندانيشرا     -١

     Administrative detention  -  یبازداشت حکومت     -٢

   ليست سياه/ ليست ترور      -٣

   طبقه، مليت و جنسيت     -۴

  تريبونال      -۵

    

   :در اين سه روز به موارد مختلفی از جمله موضوعات زير پرداخته شد

    

   در گروه کاری شرايط زندانيان سياسی در سراسر جھان

و روه حق ی از طرف يک گ ارکی بحث شری دنم ز گفت«ق ب رائيلی و مرک سطينی و اس ان فل ه داد و » گوی زن ارائ

ز . گزارشی درباره زنان و کودکان فلسطينی در زندان داد ران از طرف مي دانيان سياسی در اي راجع به شرايط زن

ه شد داني. کتاب کپنھاک گزارشی در اين بخش ارائ اره زن ز گزارشی درب ان ني ان و از طرف لبن ان سياسی در جھ

ه گزارشی از . خاورميانه بحثی ارائه شد دانيان سياسی در سرزمين باسک و ترکي ه وضعيت زن ھمچنين، راجع ب

ه شد ان ارائ ا مسدر راب. طرف نمايندگان آن ادل الياسی از أطه ب تان ع دانيان سياسی در کردس ی و شرايط زن له مل

   .طرف کومله صحبت کرد

ل ") پليس" و " ک ام او" گروه ھای (ت فيليپينی أاز طرف ھي ا قت االدر ارتباط ب ز از فع ين و ني ارگری در فيليپ ن ک

د ه ش اتی ارائ رائيل گزارش سطينی در اس ی فل دانيان سياس رايط زن اره ش ارکی درب روه دنم رف گ رف . ط از ط

ه در  د ک ه ش ک ارائ ی مکزي دانيان سياس ا زن ستگی ب وان ھمب ی تحت عن وروم، بحث يونال ف دگان اينترناس آن نماين

ه " روبرت برايان"وکيل موميا ابوجمال . مکزيک ھم شرکت داشتند ن روزنام دام اي ه اع انی علي در باره مبارزه جھ

انی  ين جھ ه کمپ تن ب رايط او و ضرورت پيوس ا پرداخت و از ش ده آمريک االت متح ی در اي الف سياس ار و مخ نگ

  . برعليه اعدام او صحبت کرد

    

    حکومتیدر گروه کاری بازداشت

ادر اين بخش،  دانی کوب نج زن االت متحده ئگزارشی از شرايط پ ه شدای در اي ا ارائ ارکی ديگری . مريک روه دنم گ

   .راجع به فعاليت ھای اپوزيسيون در اروپا در حال حاضر و بررسی تاريخی آن از جنگ ويتنام پرداخت

    

   ليست سياه/ گروه کاری ليست ترور

دانيان سياسی  ارزه مردمی و زن رای مب ياه ب رور و ليست س انون ليست ضد ت دھای ق ه پيام اری، ب روه ک در اين گ

دانيان سياسی در باسک . پرداخته شد دافع زن در اين گروه کاری امير جواھری از طرف راه کارگر و يک گروه م

  . و يک گروه از ترکيه به بحث پرداختند
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ا يک گروه ضد فاشيستی دنمارکی بحثی درباره ھمچنين از طرف تلويزيون روج ياه در کشورھای اروپ ی ئليست س

   .ارائه شد

  

  
    

   در گروه کاری طبقه، مليت و جنسيت

ه داد و  و فرخنده از طرف گفت دان ارائ ا زن سيت و ارتباطشان ب ه، مليت و جن اره طبق ی را درب گوھای زندان بحث

   .اين باره پرداختندپس از آن شرکت کنندگان به تبادل نظر در 

    

   در گروه کاری تريبونال

ه معافيت از مجازات أوھای زندان بحثی در ارتباط با مسگ و مژده ارسی از طرف گفت ارزه علي ال و مب له تريبون

  . ارائه داد

ائدر عين حال در ا   وم ھ الن اصلی پلن دگان در کين سه روز در س ه شرکت کنن ه در آن ھم د ک شکيل ش رانس ی ت نف

  ی بدين شرح ارائه شدور يافتند و سخنرانی ھائحض

ده ی، کشورھا" یاسيان سيارتباط با زندان  دریھمبستگ" گو درباره  و  و بحث و گفتیسخنران: پلنوم    شرکت کنن

  کردستان ا، کشور باسک ويک، کلمبيمکز: 

   Robert Bryan           -ا ابو جماليل موميگو توسط وک و ھا و بحث و گفت یسخنران: پلنوم 

دگان وکيل موميا ابوجمال در سخنرانی خود به وضعيت اعدام ھا در زندان ھای ايران اشاره کرد و توجه شر کت کنن

ی که در سالن نصب شده بود جلب کرد و با بيانی احساسی صحنه به دار آويختن جوانان در در سالن را به عکس ھائ

ا در  رين عکس ھ ده ت ان دھن ه تک ران را از جمل ورد اي ه م ايش ب ا در صحبت ھ ا و بارھ ست و بارھ ن رابطه دان اي

ا ليوک Behic Asci و. سرکوب و اعدام ھا در ايران بازگشت انواده ھ دانیانجمن خ  -  هي در ترکیاسيان سي زن

Tayadگزارشی از وضع زندانھای ترکيه ارائه داد.   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  
   پلنوم

اره   ویسخنران: پلنوم ستگ" بحث و گفتگو درب دان در اریھمب ا زن اط ب دهی، کشورھا" یاسيان سيتب  :  شرکت کنن

ا  و ھمايون ايوانی از گفت(ران ين و ايپيلين، لبنان، فيفلسط ی ب ين الملل ستگی ب اره ضرورت ھمب دان درب گوھای زن

  )زندانيان سياسی ايران صحبت کرد

  

  

     Mizgin Band and DJ Mescal : موسيقی: شب شنبه برنامه ھنری اجرا شد
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ت ايرانی شرکت کننده در کنفرانس نوشته شده أيه ارائه شد و متنی که از طرف ھيدر پايان کنفرانس، برنامه اختتام

ين، باسک وبو ام ... د خوانده شد و کشورھای شرکت کننده در کنفرانس از جمله فلسطين، لبنان، ترکيه، فيليپ ن پي اي

   .را امضاء کردند

ودئن اين پيام ھا فضادر اختتاميه برنامه بعد از خواند ا وجود اينکه . ی احساسی و شور خاصی در سالن برقرار ب ب

دن بسياری از شرکت کنندگان به شھرھا و  ا خوان د ب وز در محل بودن ه ھن کشورھای خود بازگشته بودند، کسانی ک

   .سرود به کنفرانس خاتمه دادند

    

  مژده ارسی 

٢۶.١٠.٢٠١٠  

 


