ﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﮏ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻟﻨﺪن در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ ۶٠

در اداﻣﻪ ﺁﮐﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﺸﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﺘﺎر دهﻪ  ۶٠و
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧و در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راﻩ ﺁزادﯼ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم ،روز ﺷﻨﺒﻪ  ٨اﮐﺘﺒﺮ  ،٢٠١۶ﯾﮏ
ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻣﻴﺪان "ﺗﺮاﻓﻠﮕﺎر اﺳﮑﻮﺋﺮ" ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و
روزاﻧﻪ هﺰاران ﺗﻮرﯾﺴﺖ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻟﻨﺪن از ﺁن دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻞ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺑﺎ
ﺑﻨﺮ هﺎ و ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺁراﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﺟﻠﻮﻩ هﺎﯾﯽ از  ٣٨ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ﺑﻮد.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯼ "ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ"" ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ
ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" " ،اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ" و ...هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺮهﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯼ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺁرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺁﻣﺪﻩ،
ﭘﻼﮐﺎردهﺎ و ﺑﻨﺮهﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮔﺮ اوﺿﺎع ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد  ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺁن هﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ را در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﺘﺎر دهﻪ  ۶٠و
ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺁن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ، ۶٧در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﺎﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل هﺎ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داﺷﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﺶ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ،
ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻗﺮار داد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﻴﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮﮎ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  ١ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺮوع و در
ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ.

ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ؛ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان،
در هﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻴﻢ ﺑﺴﺎط دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ را!
ﺟﺎودان ﺑﺎد ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راﻩ ﺁزادﯼ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم!
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن
 ٩اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١۶

