ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠در ﻟﻨﺪن

در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۶٧و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺸﺘﺎر دهﻪ  ،۶٠در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺟﻮﻻﯼ ﯾﮏ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن در ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ در ﻣﻴﺪان ﺗﺮاﻓﻠﮕﺎر اﺳﮑﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺮدد ﺑﻮدﻩ و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدم از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮﻩ از ﺁن دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮهﺎﯼ
ﺑﺰرگ ﺣﺎوﯼ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ ﺣﺎوﯼ ﺟﻠﻮﻩ
هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرز ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺁﮐﺴﻴﻮن
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻴﻠﯽ ار ﺗﻮرﯾﺴﺖ هﺎ و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻋﮑﺲ هﺎ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از ﻋﮑﺲ هﺎﯼ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺟﻼد در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﻮارد
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﻼ ﻋﺎم در دهﻪ  ۶٠و در زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻼق زدن و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺮدم در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎرﯼ از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺁﮐﺴﻴﻮن و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ را
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﺁن هﺎ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ از ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺁزادﯼ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮار دادن ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﮔﻞ ﺑﺮ روﯼ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﻩ دﯾﮕﺮﯼ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻓﺘﺨﺎر ﺁﻓﺮﯾﻦ هﺰاران ﺗﻦ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺒﺎرز را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﻣﺤﻞ ﺁﮐﺴﻴﻮن ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁرم ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ" :ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ" " ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﯾﺒﺨﺶ و
ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان" .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و ﻋﮑﺲ هﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ
زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎش ﺁن هﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﻩ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﻴﺰ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ  ،ﺻﺪ هﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﺁن هﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺿﻴﺢ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ و دﻻﯾﻞ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧و ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﯾﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ داد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﻴﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن
 ٣٠ﺟﻮﻻﯼ ٢٠١۶

