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ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻧﻬﻢ دﯼ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

درﺟﻬﺖ ﺁزادﯼ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و در هﻔﺘﻪ دﻓﺎع از ﺟﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﮐﺎرزار ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،روز  ٢٢دﺳﺎﻣﺒﺮ از
ﺳﺎﻋﺖ  ٢/٣٠ﺗﺎ  ٤ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻳﮏ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﻟﻨﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ
از ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان ،ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرهﺎﻳﯽ ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ  ،زﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﻳﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻼﮐﺎردهﺎﻳﯽ  ،ﺧﻮاهﺎن ﺁزادﯼ ﻓﻮرﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،زﻧﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و
ﻧﻮﺳﻴﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻌﺎرهﺎ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺁﮐﺴﻴﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁراد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد .داﻧﺸﺠﻮﯼ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮزﻧﺪاﻧﯽ،ﺁزاد
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺤﯽ و اﺳﺎﻧﻠﻮ ازاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﺗﺤﺎد اﺗﺤﺎد ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ.
در اﻳﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺗﻌﺪادﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭼﻨﺪ ﺧﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺤﺎدﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﻼم داﺷﺖ و ﺧﻮاهﺎن
ﺁزادﯼ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ) .ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎم اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ(.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻳﺮان ،ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻟﻨﺪن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
دراﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﺑﺮﻳﻮﻧﯽ ازاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدارﯼ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﻳﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﻴﺰ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺎﻣﮕﺎهﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮاﻳﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.ﻋﮑﺴﻬﺎﻳﯽ ازﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ،ﻣﻨﺼﻮراﺳﺎﻧﻠﻮ ،هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻼﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن"ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ازاﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ" درﻣﺮﮐﺰﺗﺠﻤﻊ ﻗﺮاردادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﻳﮏ ﻣﺸﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم روز  ٢٨دﺳﺎﻣﺒﺮ از ﻃﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان
روز ﺣﻤﺎﻳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز  ٢٨دﺳﺎﻣﺒﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺗﺎ ١٤
ﻳﮏ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮐﺸﻮر و ﺁزادﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ در ﺟﻠﻮ
ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.

اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان  -واﺣﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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