
 گزارشی از آکسیون اول ماه مه

 انگلستان -لندن 

 

رژیم کارگر توسط به مناسبت روز جهانی کارگر و در حمایت از کارگران ایران که ، 0202 روز شنبه اول ماه مه

میدان اند، آکسیونی در  بار محکوم شده وار و اسارت به کار و زندگی در یک شرایط بردهستیز جمهوری اسالمی 

 .شهر لندن برگزار شد "اسکوئر  ترافلگار"

 .تهیه و منتشر کرده بودندی را فراخوانبودند که برای برگزاری این حرکت یکی از نیرو هایی فعالین سازمان ما نیز 

محل آکسیون با پوستر ها و بنر های مبارزاتی در افشای سیاستهای جنایتکارانه جمهوری اسالمی علیه 

سال اخیر علیه  40گوشه ای از جنایات رژیم در طول  متعددی حاویهمچنین تصاویر . شده بود کارگران تزئین

ظر هر رهگذری را کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم ایران در محل روی زمین قرار داده شده بودند که ن

نتظار نمی رفت که ا ،کروناویروس شرایط اپیدمی محدودیتهای ناشی از گر چه به دلیل . ندبه خود جلب می کرد

 هایتظاهرات بزرگی علیه تالش ،اعت و محلسدرست در همان ون زیاد شلوغ باشد اما بطور اتفاقی یمحل آکس

این . برگزار می شداین کشور مردم و شهروندی محدود کردن حقوق دمکراتیک  برایدولت انگلستان اخیر 

اختیارات اعطای  به مجلس در راستای ستانتظاهرات به طور مشخص علیه الیحه پیشنهادی جدید دولت انگل

 KILL THE "ت عنوان تحتوده ای اعتراضی  تجّمعاتاین کشور برای برخورد با اعتراضات و به پلیس  نامحدود

BILL "(الیحه را نابود کنید! )حضور انبوه جمعیت در . نفر در آن شرکت کرده بودند 2222که حدود  برگزار شد

ها و آرم سازمان و تصاویر دیگر،  دیدن کرده و از بنرما تعداد بسیار زیادی از محیط آکسیون باعث گردید محل، 

این حرکت بعد از یک ساعت و نیم با . عکس بگیرند و با اهداف برگزار کنندگان آکسیون ابراز همبستگی کنند

 . موفقیت خاتمه یافت

 !گرامی باد روز جهانی کارگر

 !آزاد باید گرددکارگر زندانی، زندانی سیاسی 

 !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

 انگلستان –در لندن  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 0202می  0

 

    



 

 


