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 Reports  زارشھاگ

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ جوالی ٣١
  

 نايرا کسيون دفاع از زندانيان سياسی و کارگران دربنداگزارشی از 

   انگلستان-لندن 

  

عام زندانيان سياسی به دست جالدان رژيم سرکوبگر   ، به مناسبت فرا رسيدن سالگرد قتل٢٠١٩ جوالی ٢٧روز شنبه 

کسيون مبارزاتی و افشاگرانه در اآزار زندانيان سياسی و کارگران در بند، يک  جمھوری اسالمی و اعتراض به رنج و

مناطق توريستی در  اين منطقه يکی از شلوغ ترين و پر رفت و آمدترين. ترافلگار اسکوئر لندن برگزار گشت ميدان

ت ھای مختلف قرار می ی از ملئو توريست ھا مرکز شھر لندن می باشد که روزانه مورد بازديد ھزاران تن از مردم

 .گيرد

تصاويری از اعدام ھا و سرکوبگری ھای جمھوری  شرکت کنندگان در اين حرکت مبارزاتی، بنرھای بزرگی حاوی

عابران و توريست ھا  به نمايش درآورده بودند که مورد بازديد کسيونا اسالمی در طول چھل سال گذشته را در محل

ی در مالء عام ، ئمزدوران رژيم و اعدام ھا  صحنه ھای شالق زدن مردم توسطۀھدقرار گرفت و بسياری از آنان با مشا

 ھمچنين شعارھای. اسالمی ابراز کرده و از آن تصاوير عکس می گرفتند حيرت خود را از ابعاد وحشيگری جمھوری

اعدام و شکنجه در ايران به "، " گرددزندانی سياسی آزاد بايد"، "اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد جمھوری"

و   کردهحبتصتوجه عابران را جلب کرده و آن ھا در رابطه با مسايل ايران با رفقای ما  نيز... و " بايد پايان داده شود

 ضد مردمی و ۀچھر  ضمن روشنگری در مورد اوضاع ايران و افشایءاالت خود را مطرح می کردند که رفقاؤس

   .می دادند اسالمی، پاسخ ھای مناسب را به آن ھاوابسته به امپرياليسم جمھوری 

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

صدھا اعالميه به زبان انگليسی در تشريح اوضاع   بعد از ظھر آغاز شده بود ،٣کسيون که از ساعت ادر جريان اين 

ويژه وضعيت کارگران زندانی و زندانيان ه کارگران و توده ھای محروم و ب  ما، مبارزاتۀ تحت سلطۀبحرانی جامع

اسالمی به شھادت   به دست دژخيمان جمھوری۶٠ ۀی که در دھ زندانيان سياسيۀگراميداشت ياد و خاطر سياسی و

به عمل آمد، اين اعالميه ھا به سرعت پخش و  رسيدند در ميان جمعيت پخش شد و با استقبالی که از اين اطالعيه ھا

   .تمام شدند

ی ئنيروھای سازمان مجاھدين اقدام به برگزاری يک گردھما ن ،کسيواالزم به ذکر است که در فاصله ای کوتاه از محل 

  . حاکم در انگلستان در آن به سخنرانی پرداختندۀچند از افراد وابسته به احزاب طبق جداگانه کرده بودند که تنی

راخوان  نيروھای فۀايرانيان در انگلستان از زمر ی خلق و سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستیئفعالين چريکھای فدا

   .افشاگرانه بودند که سرانجام پس از يک ساعت و نيم، با موفقيت به پايان رسيد کسيونادھنده برای برگزاری اين 

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

 جان زندانيان سياسی به دست جالدان جمھوری اسالمی نی که در جريان قتل عاماجاودان باد خاطره تمامی مبارز

  !باختند

  !کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  !جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد

  

  ن انگلستا-ی خلق ايران در لندن ئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩ جوالی ٢٧

  
  

  


