
  
 ۶٠ اد جانباختگان دههیبزرگداشت در لندن  در یون مبارزاتيک آکسی از یگزارش

  

  

    

 و ۶٠ در کشتار دهه ی اسالمیگر جمهور م سرکوبیات رژی جنای افشای برای مبارزاتیون هايدر ادامه آکس

ک ی، ٢٠١۶  اکتبر٨ زم، روز شنبهيالي و سوسی و در بزرگداشت خاطره همه جانباختگان راه آزاد۶٧ل قتل عام سا

 . ون افشاگرانه در شهر لندن برگزار شديآکس

  

ن مناطق مرکز شهر است و ی از پر ازدحام تریکیبرگزار شد که " ترافلگار اسکوئر"دان ي در مین حرکت مبارزاتیا

ون با يمحل آکس.  کنندیدار مین لندن از آن دين ساکني مختلف جهان و همچنیکشورهاست از یروزانه هزاران تور

ن يت ماشی سال جنا٣٨ از یی جلوه هایر آراسته شده بود که حاويار بزرگ و چشمگي بسیکاردها ها و پالبنر

  .  بودرانی تحت ستم ایها ه کارگران، زنان، جوانان و خلقي علی اسالمیشکنجه و کشتار و اعدام جمهور

  

 با هر جناح و دسته ی اسالمیجمهور"، "ی اسالمیم جمهوریمرگ بر رژ "ی با محتوای بزرگین شعارهايهمچن

روز باد مبارزات ضد يپ"، "د گرددی آزاد بایاسي سیزندان" ،"د گرددیاعدام و شکنجه متوقف با" ، "د گرددینابود با

ران به یت زنان در اي در مورد وضعی ای اطالعاتین بنرهايهمچن... و" انهي خاورمیها ک خلقي دمکراتیستيالیامپر

ش درآمده، ی به نمایمجموعه عکس ها، ز در محل قرار داده شده بود يش گذارده شده بود و آرم سازمان نینما

 مورد توجه ، تحت ستم در جامعه تحت سلطه ما بود یح گر اوضاع توده هاي که توضی اطالعاتیپالکاردها و بنرها

ران با رفقا به بحث و یشگاه در مورد اوضاع ایها ضمن گرفتن عکس از نما  گرفت و آنیکنندگان قرار مد یبازد

 . پرداختندیگفتگو م

  

 و ۶٠ در کشتار دهه ی اسالمیات جمهوری را در مورد جنایه اين حرکت اعالمین، برگزار کنندگان ایعالوه بر ا

 کردند که مورد توجه یت پخش ميان جمعي در م، ۶٧ل  در سایاسيان سي قتل عام زندانیعنینقطه اوج آن 

 ی در کشورهایسيس زبان انگلیها تدر د کنندگان که تجربه سالی از بازدیکیبه طور مثال . عابران قرار گرفت

 ، ون افشاگرانهي آکسیر از برگزاری و تقدیش با رفقا ضمن ابراز همبستگیان گفتگوهایانه را داشت در جريخاورم

 .د قرار داديین حرکت را مورد تای ای اسالمییاد گراي و ضد بنیستيالیمپرمواضع ضد ا

   

ک یبا انتشار ، ان در انگلستان يرانی ایستيالیک ضد امپريو سازمان دمکراتران یا خلق یی فدایکهاین چريفعال

ر شروع و در از ظه  بعد١ن حرکت از ساعت یا.  بودندیون مبارزاتين آکسیفراخوان مشترک از سازماندهندگان ا

  . ديان رسیت به پاياز ظهر با موفق  بعد٣ساعت 

 



 !ی اسالمی جمهوریم ضد خلقیمرگ بر رژ

 ه استثمارگران، يم؛  با انقالب علي کنیم و نه فراموش مي بخشینه م

  !م بساط دار و شکنجه راي شکنیدر هم م

  !زميالي و سوسی جانباختگان راه آزادیاد تمامیجاودان باد 

 !د گرددی آزاد بایساي سیزندان

  

  ران در لندنی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

  ٢٠١۶ اکتبر ٩

 


