
   لطيفیحبيب هللابرای آزادی  کارزار 
 و ھمبستگی با دانشجويان در ايران

  آموزشیخدمات کاھش  و واحد بريتانيا و کمپين سراسری دانشجويان بريتانيايی عليه افزايش شھريه -مشترک اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايرانبه ابتکار 
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  يد لطيفی را آزاد کنهللاب حبي
 بستگی با دانشجويان در ايرانمھ

   ٢٠١٠دسامبر  ٢٨

قرار : اضطراری است یموقعيت ھستيم؛او لطيفی و لغو ھمه اتھامات عليه هللا حبيب  ،دانشجوی ايرانی خواھان آزادی، کنندگان زيرامضاما 
نفر در مقابل  ٣٠٠ حدود تجمع اعتراضین المللی و بي اما  به دنبال اعتراضاتاعدام شود؛  ٢٠١٠دسامبر  ٢۶ لطيفی در بود که حبيب هللا

ھنگامی که دانشجوی دانشگاه آزاد در  ٢٠٠٧لطيفی در اکتبر . اعدام شودممکن است  نھر آاو اما . به تعويق انداخته شد اوعدام ، ازندان
يک جرم مبھم که مجازات اعدام ( خدا ابه جرم محاربه ب  ٢٠٠٨وئيه سال و در ژا. در جنوب غربی ايران بود، دستگير گرديدواقع  ، ايالم
لطيفی  ( صادر گرديد ، ، فعاليت می کردهردکُ مخالف يک گروه در ارتباط با او اين ادعا که با لطيفی اعدام حکم . ه اعدام محکوم شدب )دارد
در " جدايی طلبانه"ليت ھای به اتھام فعازن در ايران  دو  و  مرد ١۶ ،بنا به گفته عفو بين الملل است؛ ھای ايرانليت تحت ستم کرداقاز 
   .)قرار دارند اعداموبت ن

  . نده ادستگير شدنيز  –از جمله پدر و خواھر او  -  خانواده حبيب اله لطيفیاعضای  ،دسامبر ٢۶در  

  .آزد کنند ،به ھمراه اعضای خانواده اشرا  و او،  لطيفی را لغوھمه اتھامات عليه حبيب هللامی خواھيم که مقامات ايران ما از 

مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی در ايران گامان پيشکارگران، يی در ايران که  ھمراه با ن دانشجوھمبستگی خود را با فعاالما  
  :، ادامه خواھيم دادھستند

  اتحاديه در ليدز اين  ت اجرايی اتحاديه ملی معلمان و رئيسئعضو ھيپاتريک مورفی، 

  ن بريتانيامسئول امور زنان اتحاديه ملی دانشجويا، بيلیاوليويا 

   کاھش خدمات آموزشی عضو کمپين مبارزه عليه راين، بارنابی 

  .بکبر جويان کارئيس اتحاديه دانشج و  عضو ھئيت اجرايی اتحاديه ملی دانشجويان کا،چن ريلو راسي

  اتحاديه ملی دانشجويان درجنسيتی ھا فراھا و جنس گرادو، ھا"گی"ھا "لزبين"بخش مسئول لی الن بي

  اتحاديه ملی دانشجويان درجنسيتی ھا فراھا و جنس گرادو، ھا"گی"ھا "لزبين"بخش  ويکی بارس، مسئول امور زنان

  لندن - نشگاه متروپوليتن ويان در داجشاتحاديه دان ئول ارتباطات و کمپينمسکلر لوک ،  

  لندن  - در دانشگاه ھنرويان جرئيس اتحاديه دانش، لوئيز ھارتونول

  جويان در دانشگاه ھنر ی اتحاديه دانشموزشئول امور آمس ،وروبين مين 

  دانشگاه کويين مری اتحاديه دانشجويان در  مسئول زنان، واندا کانتون

  اسکاتلند - در دانشگاه ادينبرو خدمات آموزشی يه کاھش عل ويیجانشفعال د ،ناماھ کاترين مک

  موزش و کمپين در دانشگاه يه و کاھش خدمات آموزشی و مسئول آاران کمپين عليه افزايش شھراز بنيان گذ ،وميزمايکل چ



  لندن -يو سی ال 

  ساری  -دانشگاه رويال ھالووی - ی شموزآکاھش خدمات ائتالف عليه ، کوپر دانيل لمبرگر 

  ی سايدرزمِ  –شبکه عليه کاھش خدمات آموزشی  ساتون،باب 

  . لندن  –موزشی آافزايش شھريه و کاھش خدمات  هکمپين عليفعال  ، کالنسر - تالی جانر

  نيوکاسل  –موزشی فعال عليه کاھش خدمات آ. ،رينگانزروان 

  دانشگاه وست مينستر  –اتحاديه دانشجويان نايب رئيس  جيد بيکر،

  .دانشگاه ھال کنندگانيرتسخاز  کريس مارکس،

   ...و 

کمپين سراسری دانشجويان "و  " واحد بريتانيا -ايران در  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران"به ابتکار يه اين بيان  
را ياری  برای جلوگيری از اعدام حبيب هللا لطيفی ما .تھيه شده است" بريتانيايی عليه افزايش شھريه و قطع خدمات آموزشی

  :اضافه کنيداين کارزار م خود را به جمع حمايت کنندگان سا زيرايميل  نشانی لطفا از طريق . کنيد

againstfeesandcuts@gmail.com 

  

  ، موزشن شبکه آمانند فعاال ،ما از اتحاديه ملی دانشجويان و ديگر شبکه ھا

  .برد آن ياری رسانند به پيش، کارزاراھيم که با دفاع از اين می خو
  

  :ترجمه و تکثير

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

etehadbinalmelali.comwww.  

iran.org -alliance@workers  

  

  

    

  

   

  

  

       

    



             

       


