گزارش کوتاهی از یک حرکت اعتراضی علیه اعدام های جمهوری اسالمی
و دفاع از مبارزات کارگران در لندن  -انگلستان

در اعتراض به احکام اعدام دستگیرشدگان جنبش آبان  89و همچنین در حمایت از مبارزات دالورانه کارگران به
جان آمده هفت تپه ،بعد از ظهر روز یکشنبه  98جوالی  ،0202یک آکسیون مبارزاتی در میدان "ترافلگار اسکویر"
لندن برگزار شد .این حرکت با استقبال ایرانیان مبارز روبرو شد و برغم وجود شرایط محدود کنندۀ ناشی از
اپیدمی کرونا ،ده ها نفر از ایرانیان مبارز در آن شرکت کردند .در جریان این حرکت ،بنرهای بزرگی حاوی تصاویر
افشاگرانه از برخی جنایات وحشیانه جمهوری اسالمی علیه کارگران ،زنان و توده های تحت ستم و مخالفین و
فعالین سیاسی در محل نصب شده بودند که در طول حکمرانی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی توسط این
رژیم شکنجه گشته و یا در زیر شکنجه به قتل رسیده اند و یا اعدام شده بودند .همچنین شعارهای بزرگ "مرگ
بر جمهوری اسالمی"" ،جمهوری اسالمی  ،با هر جناح و دسته  ،نابود باید گردد"" ،پیروز باد مبارزات ضد
امپریالیستی دمکراتیک مردم منطقه"" ،نه به امپریالیسم ،نه به جمهوری اسالمی" و  ...به زبان های فارسی و
انگلیسی به نمایش در آمده بودند .شرکت کنندگان در این حرکت نیز شعارهایی در محکومیت اقدام جمهوری
اسالمی در صدور حکم اعدام بازداشت شدگان خیزش آبان ماه  89نظیر "مرگ بر جمهوری اسالمی" و "اعدام و
شکنجه باید متوقف شود" سردادند .همچنین شعارهایی در حمایت از کارگران تحت ستم ایران و مبارزات آن ها
در محل آکسیون سر داده شدند که از جمله آن ها "کارگر زندانی آزاد باید گردد" و " زندانی سیاسی آزاد باید
گردد" بود.
عابرین با دقت از بنرها و عکس ها و شعارها دیدن کرده و با اعالم حمایت از اهداف برگزار کنندگان این آکسیون،
از بنرها و همچنین از آرم سازمان عکس می انداختند و در رابطه با اوضاع ایران سئواالتی مطرح می کردند که
رفقا به آن ها جواب می دادند.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز از زمره نیروهای فراخوان دهنده این حرکت بودند .این آکسیون از ساعت 0
بعد از ظهر آغاز و در ساعت  4بعد از ظهر با موفقیت به پایان رسید.
جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان ،نوکر غارتگران ،نابود باید گردد!
زندانی سیاسی ،کارگر زندانی آزاد باید گردد!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن  -انگلستان
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