
 
  

   ساعته لندن٢۴گزارش و تصاویری از تحصن 
  

در اعتراض به موج جدید اعدام، سرکوب و سنگساری که رژیم جمهوری اسالمی در سراسر کشور بر عليه 

 از  در شهر لندن ساعته ای٢۴، تحصن  فعالين کارگری، زنان، دانشجویان و خلقهای تحت ستم براه انداخته

با استقبال و  این حرکت اعتراضی که جریان در. برگزارشد٢٠٠٧ی  جوال٢۴ صبح روز سه شنبه ١١ساعت 

ی که نصب  صدها اطالعيه به زبان انگليسی در ميان جمعيت،مواجه شدمبارز مقيم لندن مشارکت ایرانيان 

رایران می د صن آن ها را نسبت به آنچه امروزپالکارد ها و عکس های اعدام شدگان اخير روی چادر محل تح

عليه توده ايران  برجنایات دیکتاتوری حاکمگوشه ای از  در این اطالعيه ها.  پخش شدو کرده بود،کاجگذرد کن

 خواست سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، بر آزادی بی قيد و شرط همراه با افشا شده و ها

تاکيد تم تمامی زندانيان سياسی، فعالين کارگری و دانشجویی و فعالين جنبش زنان و خلقهای تحت س

در یکی از مناطق در مقابل دفتر سازمان عفو بين الملل که با برپایی چادری رفقای تحصن کننده . شده بود

اطراف اين  در و نصب تعداد زیادی پالکارد به زبان انگليسی و فارسی واقع شده شهربسيار پر رفت و آمد

وجه افکار عمومی را به جنایات جمهوری ت، نمایش تصاویری از اعدامهای وحشيانه اخير در ایران و چادر

اسالمی و ضرورت دفاع از جان فعالين کارگری و دانشجویی و زنان مبارز و روشنفکران خلق های تحت ستم 

برخی از شعارهای نوشته شده . و تمامی زندانيان سياسی در بند و درمعرض خطر اعدام جلب می کردند

رژیم جمهوری اسالمی با تمام دارو دسته های درونی اش باید  ".بزبان انگليسی و فارسی  به شرح زیر بود

تمامی فعالين کارگری و دانشجویان و زنان و فعالين مساله ". "بدست کارگران و زحمتکشان سرنگون شود

از مبارزات مردم ایران بر عليه ". "ملی باید آزاد شوند و احکام اعدام باید بدون قيد و شرط لغو گردند

 در ادامه این !و ارتجاع و رژیم کارگر کش و وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی دفاع کنيدامپریاليسم 

حرکت، دو گروه از مبارزین و نيروهای آزادیخواه ترکيه نيز به تحصن کنندگان پيوسته و حمایت خویش را از 

 بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی به نمایش مبارزات حق طلبانه توده های تحت ستم ایران

 از  مانند اتحادیه کارگران حمل و نقلبرخی از اتحادیه های کارگری انگلستاننمایندگان  همچنين" .گذاردند

اخبار و اهداف این تحصن و گزارشات مربوط به اوضاع ایران در برخی از . حرکت اعتراضی اعالم حمایت کردند

برخی از رادیوها . منعکس شد"جهش"و " ارگر،دهقانک"مثل نشریهزادیخواه و مبارز ترکيه نشریات نيروهای آ

نيز با برگزار کنندگان این حرکت مصاحبه هایی صورت داده و اخبار آن را نظير رادیو آلمان ی خارج کشور 

  .در حرکت اعتراضی فوق نيروهای سياسی مختلفی شرکت کردند.پخش کردند

  

بخشی و سازمان دمکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان  لندندر ایی خلق  چریکهای فدفعالين

  و در اعتراض در دفاع از جان زندانيان سياسیبودند که   ساعته٢۴ مبارزاتیتحصن خوان دهندگان اين ااز فر

، )راه کارگر(نفعالين سازمان کارگران انقالبی ایراشکل گرفته بود و  به موج سرکوب ها ی وحشيانه اخير

 نيز  هر يک بطور حکمتيست–در لندن وفعالين حزب کمونيست کارگری چپ جمعی از فعالين سياسی 

 در جریان این تحصن، چندین پيام همبستگی و .مستقل مردم را به شرکت در اين تحصصن فراخوانده بودند

له آنها می توان به پيام کانون حمایتی از سوی جریانها ونهادهای مختلف به این حرکت ارسال شد که از جم

 گوتنبرگ و فرهنگ -نویسندگان ایران در تبعيد،فعاالن اتحاد چپ کارگری، انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری



 ساعته لندن در دفاع از جان فعالين کارگری و مخالفين در ٢۴تحصن . سرای اندیشه در گوتنبرگ اشاره کرد

 بسيار موفق دفاعی در لندن بود که در حد خود توانست توجه افکار بند و زندانيان سياسی یکی از حرکتهای

عمومی را به موج جدید بگير و ببندها و اعدامها و سرکوبهایی که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در داخل 

  . کشور براه انداخته جلب کند

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن 

  

 ٢٠٠٧ جوالی ٢۵

 

 

 



 



 

 



 

 



  


