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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٣
  

  ۶٠ ۀکسيون بزرگداشت ياد جانباختگان قتل عام دھا

  و دفاع از مبارزات زندانيان سياسی ايران در لندن

   

 برای ، ، در سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ھای اخير به سنت سال

  ايران به گوش افکار عمومیی زندانيان سياسی ياد جانباختگان اين جنايت تاريخی و ھمچنين رساندن صدابزرگداشت 

کسيون مبارزاتی ا يک ٢٠١٧مبر  سپت٩ز شنبه رو ، ھای رژيم چال   آنان در سياهو اعتصاب غذایو دفاع از مبارزات 

 ظھر در ميدان ترافلگار اسکوئر شروع و ١٢کسيون از ساعت ااين . و نمايشگاه عکس در مرکز شھر لندن برگزار شد

  . بعداز ظھر پايان يافت٢در ساعت 

ه ھا و سرکوب مردم ، شکنج ھا ی يک نمايشگاه عکس و بنرھای بزرگی که حاوی تصاويری از اعدامئ با برپاءرفقا 

سياست ھای  ھا در مورد اوضاع ايران و ن را جلب کرده و با آناسال گذشته بود توجه عابر ٣٨مبارز ايران در طول 

ھا پاسخ می  االت آنؤت کارگران و توده ھای تحت ستم صحبت کرده و به سضد مردمی جمھوری اسالمی و مبارزا

پيروز باد مبارزات ضد امپرياليستی "،  "مرگ بر جمھوری اسالمی"ھمچنين شعارھای بزرگی با مضمون . دادند

ھای فارسی و انگليسی در  به زبان..  .و" اعدام و کشتار در ايران بايد پايان يابد"،  "ھای خاورميانه دمکراتيک خلق

  . ندمحل قرار داده شد
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 که در ٨٨ی سال ئی و تصاوير برخی از جانباختگان جنبش توده ئ، صحنه ھای مبارزات توده  ھا  اعدامی ازئھا عکس

يکی از بازديد کنندگان از نمايشگاه عکس با ديدن عکس . جلب می کردبه خود محل قرار گرفته بود توجه رھگذران را 

يکی از قضات جنايتکار دادگاه ھای تھران ر که به دنبال تروو شنيدن داستان زندگی وی   فرجواد کاووسیارز جوان مب

رفت و در و با لبی خندان و چشمانی باز به استقبال مرگ  قھرمانانه ١٣٩۴ در سال مقدسحسن احمدی قاضی يعنی 

برخی . نقاشی زيبا از عکس او در زمان اعدام کشيدثير قرار گرفت و يک أ، تحت ت  عام به جوخه اعدام سپرده شدءمال

، نفرت خود را از رژيم سرکوبگر جمھوری  کسيونااز رھگذران با اعالم حمايت خود از اھداف برگزار کنندگان 

  .اسالمی اعالم می کردند

ن ن توسط فعاالکسيوااين . در ميان جمعيت پخش کردند اعالميه ھای زيادی به زبان انگليسی ءدر طول اين حرکت رفقا

 . و سازمان دمکراتيک ضدامپرياليستی ايرانيان در انگلستان سازمان داده شده بود در لندنی خلق ايرانئچريکھای فدا

   لندن- ی خلق ايرانئن چريکھای فدافعاال

  ٢٠١٧مبر  سپت٩

  

 


