گزارشی از آکسیون بزرگداشت یاد جانباختگان قتل عام سال  76و
همبستگی با کارگران زندانی

با فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط دژخیمان رژیم جمهوری اسالمی  ،روز
شنبه  41سپتامبر  9142آکسیون افشاگرانه ای در بزرگداشت یاد قربانیان این جنایت تاریخی و همچنین دفاع از
زندانیان سیاسی و بویژه کارگران دربند  ،در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد .سازمان دهندگان این
آکسیون که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در
انگلستان بودند  ،با به نمایش درآوردن بنرهای بسیار بزرگ حاوی تصاویر اعدام و شکنجه در جمهوری اسالمی ،
با عابرین و توریستهای کشورهای مختلف که از محل آکسیون دیدار می کردند به گفتگو پرداخته و به سئواالت
آنان در مورد اوضاع جاری در ایران پاسخ می دادند و راجع به جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی علیه توده
های مبارز و محروم  ،زنان  ،جوانان و فعالین کارگری و  ...افشاگری می کردند .در محل تظاهرات آرم سازمان و
شعارهای زیادی به زبانهای فارسی و انگلیسی نیز وجود داشتند که "جمهوری اسالمی  ،با هر جناح و دسته ،
نابود باید گردد" " ،مرگ بر جمهوری اسالمی" " ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد" " ،کارگران زندانی باید آزاد
شوند" " ،از کارگران دربند ایران حمایت کنید"  " ،به شکنجه و اعدام باید پایان داده شود" " ،زنده باد مبارزات
ضدامپریالیستی دمکراتیک خلقهای جهان" و  ...بخشی از آن شعار ها بودند.
بازدید کنندگان از محل آکسیون با مطالعه اطالعیه های افشاگرانه رفقا ضمن تایید اهداف آزادی خواهانه و
مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم  ،راجع به راه های چگونگی حمایت از جنبش مردم ایران سئوال کرده و
علیه مواضع قدرتهای جهانی در حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از جمهوری اسالمی انتقاد می کردند.
بر خی از عابرین نیز از تصاویر اعدامها و شکنجه ها و جنایات جمهوری اسالمی عکس می گرفتند .در جریان این
آکسیون اطالعیه های زیادی به زبان انگلیسی در میان عابرین پخش شد.
این آکسیون افشاگرانه از ساعت یک بعد از ظهر آغاز و پس از  9ساعت با موفقیت به پایان رسید.
جمهوری اسالمی  ،با هر جناح و دسته  ،نابود باید گردد!
زندانی سیاسی  ،کارگر زندانی  ،آزاد باید گردد!
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم  ،با انقالب علیه استثمارگران
به آتش می کشیم بساط دار و شکنجه را !
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان
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