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به مناسبت فرا رسیدن سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی به دست جالدان رژیم ،  7102جوالی  72روز شنبه 

مبارزاتی و سرکوبگر جمهوری اسالمی و اعتراض به رنج و آزار زندانیان سیاسی و کارگران در بند، یک آکسیون 

این منطقه یکی از شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین مناطق . افشاگرانه در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار گشت

های  هایی از ملیت توریستی در مرکز شهر لندن می باشد که روزانه مورد بازدید هزاران تن از مردم و توریست

 .گیرد مختلف قرار می

ها و سرکوبگری های جمهوری  مبارزاتی، بنرهای بزرگی حاوی تصاویری از اعدام شرکت کنندگان در این حرکت

 به نمایش درآورده بودند که مورد بازدید عابران و توریست اسالمی در طول چهل سال گذشته را در محل آکسیون

های در  متوسط مزدوران رژیم و اعدامشاهده صحنه های شالق زدن مردم  ها قرار گرفت و بسیاری از آنان با

. حیرت خود را از ابعاد وحشیگری جمهوری اسالمی ابراز کرده و از آن تصاویر عکس می گرفتند، مالء عام 

، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"همچنین شعارهای 

ها در رابطه با مسایل  توجه عابران را جلب کرده و آننیز ... و " به اعدام و شکنجه در ایران باید پایان داده شود"

ایران با رفقای ما گفتگو کرده و سئواالت خود را مطرح می کردند که رفقا ضمن روشنگری در مورد اوضاع ایران و 

 . ها می دادند های مناسب را به آن افشای چهره ضد مردمی و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی، پاسخ

صدها اعالمیه به زبان انگلیسی در تشریح ، بعد از ظهر آغاز شده بود  3ین آکسیون که از ساعت در جریان ا

وم و بویژه وضعیت کارگران زندانی و مبارزات کارگران و توده های محر اوضاع بحرانی جامعه تحت سلطه ما،

ست دژخیمان جمهوری به د 01زندانیان سیاسی و گرامیداشت یاد و خاطره زندانیان سیاسی ای که در دهه 

اسالمی به شهادت رسیدند در میان جمعیت پخش شد و با استقبالی که از این اطالعیه ها به عمل آمد، این 

 . سرعت پخش و تمام شدنده اعالمیه ها ب

الزم به ذکر است که در فاصله ای کوتاه از محل آکسیون ، نیروهای سازمان مجاهدین اقدام به برگزاری یک 

طبقه حاکم در انگلستان در آن به احزاب ده بودند که تنی چند از افراد وابسته به کرجداگانه گردهمایی 

 .سخنرانی پرداختند

 
  



وهای فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره نیر

این آکسیون افشاگرانه بودند که سرانجام پس از یک ساعت و نیم، با موفقیت به پایان  دهنده برای برگزاری

 . رسید

 !ینابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالم

جاودان باد خاطره تمامی مبارزینی که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی به دست جالدان 

 !جمهوری اسالمی جان باختند

 !کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
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