گزارش آکسیون دفاع از جان زندانیان سیاسی در ایران

روز شنبه  42مارس  ، 4102یک آکسیون افشاگرانه در دفاع از جان زندانیان سیاسی و دستگیر
شدگان خیزش توده ای دی ماه در مرکز شهر لندن در میدان ترافلگار اسکوئر برگزار شد .این آکسیون
که توسط فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی
ایرانیان انگلستان سازمان یافته بود در ساعت  04ظهر آغاز شد و به مدت  4ساعت به طول انجامید.
در جریان این آکسیون عکس تعدادی از جانباختگان خیزش های جاری در ایران که توسط رژیم آدمکش
جمهوری اسالمی در خیابانها و یا در شکنجه گاه های حکومت به شهادت رسیده بودند به نمایش
درآمده بود .رفقا همچنین با برپایی نمایشگاهی حاوی عکس هایی از قریب به چهل سال جنایات
رژیم جمهوری اسالمی علیه کارگران و خلقهای ستمدیده ایران  ،و بویژه تصاویر مربوط به سرکوب های
بیرحمانه توده های به پا خاسته در سالهای  22و  69به افشای چهره ضد خلقی حکومت و خواست
یک پارچه توده های تحت ستم ایران برای سرنگونی این رژیم  ،در میان عابران و بازدید کنندگان از این
آکسیون پرداختند .رفقا همچنین در رابطه با اوضاع جاری و بحران انقالبی در جامعه تحت سلطه ما
اطالعیه هایی به زبان انگلیسی تهیه کرده بودند که در میان جمعیت پخش شدند و بازدید کنندگان از
این آکسیون ضمن صحبت با رفقا با اهداف آنان و مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضد خلقی جمهوری
اسالمی و برقراری یک نظام دمکراتیک همدلی نشان می دادند .عابران که از ملیتهای مختلف بودند
همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران بودند .آنها برخا با آرم سازمان
عکس می گرفتند و از صحنه های جنایات دژخیمان جمهوری اسالمی نظیر صحنه های اعدام و شالق
زدن و کشتن تظاهرکنندگان آزادیخواه نیز تصویر برداری می کردند .در این میان بنرهایی با شعارهای
بزرگ به زبان انگلیسی و فارسی نظیر "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" " ،مرگ بر جمهوری اسالمی"
" ،جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد" " ،اعدام و کشتار در ایران باید متوقف شود" ،
"پیروز باد مبارزات نیروهای ضد امپریالیستی دمکراتیک در خاورمیانه" و  ...در محل به نمایش درآمده
بودند که مورد استقبال عابران قرار گرفتند .آکسیون لندن یک آکسیون موفق مبارزاتی و آگاهگرانه در
مورد اوضاع بحرانی ایران و رساندن صدای مردم تحت ستم کشور مان به گوش افکار عمومی بود.
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