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دار شز برگ در لندنی اعتراضوني آکسی زندانانيو دانشجو کارگران ی آزادیبرا  

 
   ششو اد ماه هشتدی  نهم                                                                                                 یالملل نياتحاد ب

 

 هفته دفاع از جان محمود صالحی و کارزار مشترک فعالين جهت آزادی دانشجويان و فعالين جنبش کارگری و دردر

سامبر از  د٢٢روز با فراخوان نيروهای سياسی و فعالين جنبش کارگری ، جنبش کارگری در خارج از کشور، 

  . شدزارظهر يک آکسيون اعتراضی در مقابل بخش فارسی بی بی سی  در لندن برگ  بعد از٤ تا ٣٠/٢ساعت 

 از جمله فعالين اتحاد بين المللی در حمايت در اين آکسيون اکثريت نيروهای سياسی و مدافعين جنبش کارگری در لندن

نفرت عميق خود را  به اعمال رژيم جمهوری اسالمی نسبت  با سر دادن شعارهايی متحدانه  از کارگران در ايران،

ن در شرکت کنندگا. به فعالين جنبش های اجتماعی از جمله فعالين کارگری، دانشجويی ، زنان و معلمين ابراز داشتند

  پالکاردهايی ، خواهان آزادی فوری تمامی کارگران، دانشجويان، زنان، معلمين واين آکسيون با در دست داشتن

  . نوسيندگان زندانی شدند

زندانی،آزاد دانشجوی زندانی کارگر. بايد گرددشعارها داده شده در آکسيون چنين بودند، زندانی سياسی آراد بخشی از 

  . بر جمهوری اسالمیتحاد، مرگکارگر دانشجو اتحاد ا. صالحی و اسانلو ازاد بايد گردند. بايد گردند

ويان انگليس و نماينده چند خزب سياسی چپ شرکت سوسياليست اتحاديه دانشجدر اين آکسيون تعدادی از فعالين 

 حمايت خود را از اين حرکت اعالم داشت و خواهان ی پيام با قرائت داشتند که مسئول اتحاديه دانشجويان انگليس

  ).مه در اختيار عموم قرار خواهد گرفتپس از ترج ايشان پياممتن (. آزادی دانشجويان و کارگران زندانی شد

، قرار حبه نيم ساعته در مورد موقعيت کنونی جنبش های اجتماعی در ايرانفعالين اتحاديه دانشجويان ضمن مصا

   . لندن و شهرستانها برای دانشجويان به نمايش بگذارندایهه گذاشتند که اين مصاحبه را در دانشگا

برنامه بخش فارسی راديو بی بی سی نيز در و ری کردند فيلم بردااين تجمعی ازمع چند کانال تلوبريوناين تجدر

، همچنين پالکارهايی با لواسانمنصورمحمود صالحی،زعکسهايی ا.اين آکسيون را پخش کرد خود خبرشامگاهی

  .داده شده بودتجمع قرارمرکز در"اقدامات کارگریحمايت ازصادی نه به امپرياليسم،جنگ نه محاصره اقت نه"مضمون

 دسامبر از طرف فعالين دانشجويی کشور بعنوان ٢٨در انتها پس از يک مشورت جمعی و با توجه به اعالم روز 

 ١٤ تا ١٢ دسامبر از ساعت ٢٨روز حمايت از دانشجويان، تمامی شرکت کنندگان در آکسيون تصميم گرفتند که روز 

ويان دستگير شده در جلو ر و آزادی تمامی دانشجت دانشجويان کشويک آکسيون اعتراضی در حمايت از خواس

  .سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار کنند

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