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نانگلستا -گزارشی از برگزاری آکسيون اعتراضی در لندن  
 

هم مرداد ماه هشتاد و ششدنوز                                                                   
 

  
 و  ITUCهای کارگری  کنفدراسيون جهانی اتحاديهفراخوان ه بنا ب ١٣٨۶  مرداد١٨ برابر با ٢٠٠٧ اوت ٩امروز 

مبارزه برای  و روز بين المللی در همبستگی با کارگران ايران  بعنوان ITFفدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل 

رئيس هيئت مديره سنديکای , و منصور اسانلواز رهبران جسور و سرشناس جنبش کارگری زادی محمود صالحی آ

چند نفر از تلف کارگری، های مخ  تعداد زيادی از اعضا اتحاديه )سنديکای شرکت واحد( کارگران اتوبوسرانی تهران 

دوستداران   و، احزاب و جريانات چپن بريتانيااعضا حزب اتحاد سوسياليستهای بريتانيا و حزب سوسياليست کارگرا

 آزادی بی ستاردر مقابل سفارت رژيم اسالمی  در لندن حضور بهم رسانده و خوا  ظهر١٢ساعت از جنبش کارگری 

  .  شدندآزادی زندانيان سياسی و  لغو احکام صادره عليه ديگر فعالين کارگری،قيد و شرط  رهبران کارگری

زندانی "  ،"دنفورا بايد آزاد گردو منصور اسانلو محمود صالحی " ر دادن شعارهايی از قبيل با ستظاهر کنندگان 

نفرت و انزجار خود را از " کارگران جهان متحد شويد" و " مرگ بر جمهوری اسالمی"، "سياسی آزاد بايد گردد

  .رژيم ضد انسانی و ضد کارگری ايران نشان دادند

به  فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقلرئيس ، ديويد کاکرافتهای مختلف در لندن از جمله  گان اتحاديه نماينده 

با در دست داشتن پوسترهايی از محمود ، Outrageهمراه تعدادی ديگر از اعضا اين فدراسيون، پيتر آرچر از گروه 

 و سپس پيام محمود صالحی. خنرانی ايراد کردندسصالحی و منصور اسانلو که خود آن را تهيه و تدارک ديده بودند، 

توسط  بيانيه شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری  همچنين وی دانشجويان و فعاالن چپ بيانيه، نجيبه صالحزاده

  . خوانده شد" المللی در حمايت از کارگران ايران اتحاديه بين"يداله خسروشاهی از اعضای 

به ايی  طومارها و نامه هاى اعتراضى، تالش کردند که راسيون جهانی کارگران حمل و نقلفد گان  نمايندهچند تن از 

اما . محمود صالحی و منصور اسانلو که قبال تهيه کرده بودند را به داخل  سفارت جمهوری اسالمی ببرنددستگيرى 

ای اعتراضی را در جلو درب های حاوی طوماره جانيان اسالمی جرات نکردند که در را باز کنند که نتيجتا بسته

  .سفارت گذاشتند

از اين آکسيون فيلمبرداری کرده و با تعدادی از شرکت " له در لندن همکاران تلويزيون کومه"قابل ذکر است که 

  .گان نيز مصاحبه به عمل آورد کننده
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