
  

  

   ۶٠آکسيون بزرگداشت یاد جانباختگان قتل عام دهه 

  و دفاع از مبارزات زندانيان سياسی ایران در لندن

   

    

 برای ، ، در سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی های اخير به سنت سال

 ایران به گوش افکار ی زندانيان سياسی یاد جانباختگان این جنایت تاریخی و همچنين رساندن صدابزرگداشت 

 یک ٢٠١٧ سپتامبر ٩ز شنبه رو ، های رژیم چال   آنان در سياهو اعتصاب غذای و دفاع از مبارزات عمومی

 ظهر در ميدان ١٢این آکسيون از ساعت . آکسيون مبارزاتی و نمایشگاه عکس در مرکز شهر لندن برگزار شد

رفقا با برپایی یک نمایشگاه عکس و بنرهای بزرگی .  بعداز ظهر پایان یافت٢ترافلگار اسکوئر شروع و در ساعت 

سال گذشته بود توجه عابرین  ٣٨ه ها و سرکوب مردم مبارز ایران در طول ، شکنج ها که حاوی تصاویری از اعدام

ت کارگران و سياست های ضد مردمی جمهوری اسالمی و مبارزا ها در مورد اوضاع ایران و را جلب کرده و با آن

همچنين شعارهای بزرگی با مضمون . ها پاسخ می دادند واالت آنئتوده های تحت ستم صحبت کرده و به س

اعدام و "،  "های خاورميانه پيروز باد مبارزات ضد امپریاليستی دمکراتيک خلق"،  "مرگ بر جمهوری اسالمی"

 ی ازهای عکس. ندهای فارسی و انگليسی در محل قرار داده شد به زبان..  .و" کشتار در ایران باید پایان یابد

 که در محل قرار ٨٨، صحنه های مبارزات توده ای و تصاویر برخی از جانباختگان جنبش توده ای سال  ها اعدام

یکی از بازدید کنندگان از نمایشگاه عکس با دیدن عکس جوان . جلب می کردبه خود گرفته بود توجه رهگذران را 

یکی از قضات جنایتکار دادگاه های تهران ر که به دنبال تروو شنيدن داستان زندگی وی   فرارز جواد کاووسیمب

و با لبی خندان و چشمانی باز به استقبال مرگ  قهرمانانه ١٣٩۴ در سال مقدسحسن احمدی قاضی یعنی 

نقاشی زیبا از عکس او در زمان ، تحت تاثير قرار گرفت و یک   عام به جوخه اعدام سپرده شدءرفت و در مال

، نفرت خود را از رژیم  برخی از رهگذران با اعالم حمایت خود از اهداف برگزار کنندگان آکسيون. اعدام کشيد

  .سرکوبگر جمهوری اسالمی اعالم می کردند

ن توسط این آکسيو. در ميان جمعيت پخش کردنددر طول این حرکت رفقا اعالميه های زیادی به زبان انگليسی 

 و سازمان دمکراتيک ضدامپریاليستی ایرانيان در انگلستان سازمان  در لندنفعالين چریکهای فدایی خلق ایران

 .داده شده بود



   لندن- فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١٧ سپتامبر ٩

  


