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 Reports  گزارشھا

 
  وولچگزارشگر ماھی سياه کو

  ٢٠١٨ مارچ ٢۶

  
  "!برای نجات جان زندانيان سياسی به پا خيزيم" کسيوناگزارش 

  

  
ی خلق در لندن و سازمان دموکراتيک ضدامپرياليستی ئن چريکھای فدا فعاال١٣٩٧ ]حمل[ فروردين۴روز شبنه 

کسيون مبارزاتی متشکل از نمايشگاھی از ارشدگان خيزش تاکنونی ايرانيان درانگلستان در اعتراض به کشتار دستگي

کسيون ابر پا نمودند که مانند ساير ) ميدان ترالفگار اسکوئر(ز شھر لندن کتصاوير جنايات رژيم ھستی گير حاکم در مر

بان انگليسی نيز ی به زئدر کنار اين نمايشگاه اعالميه ھا. ھای مبارزاتی مورد استقبال و توجه رھگذران قرار گرفت

ن و اه رژيم ددمنش بر سر معترضچ آنۀ اطالعات در زمينرشد که آن نيز ب توسط نيروھای مبارز و انقالبی پخش می

  .آورد می افزود آزاديخواھان می

باشد، به دليل  خصوص در روز شنبه يکی از پر رفت و آمدترين مراکز لندن میه ه اين بخش از مرکز شھر بچاگر 

شد که  دليل مرکز تاريخی و نيز ھنرھای خيابانی اما تمامی اينھا مانع از آن نمیه  از سراسر دنيا بانبوه تروريست

ين عکس ھا را نخوانند و بعد با برپاکنندگان ئبه عکسھا خيره نشوند، اطالعات پارھگذران با عالقه و دلسوزی نايستند، 

 که اطالعات تاريخی درستی داشتند بسيار خشمگين میبرخی از رھگذران .  و تبادل نظر نپردازدندحبتصنمايشگاه به 

 شدند از اين  و نيز خشمگين میکند ُآزاديخواه کشی می) الدجرژيم شاه ( که حاکم موجود مانند رژيم پيشين شدند از اين

وادار به " به طرق مختلف" که اين رژيم نيز مانند رژيم شاه جالد و ھر رژيم فاشيستی ديگری زندانيان سياسی را 

  .کند ودکشی میخ
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برخی از رھگذاران که سنی از آنان گذشته بود و مشخص بود که اطالعات تاريخی سياسی درستی از اوضاع حکومتی 

گرفتند و جوانان بسياری که از ددمنشی رژيم اسالمی  در ايران دارند خود دواطلب شده اعالميه را برای مطالعه می

گرفتند و با   از نمايشگاه ديدن، از جنايات رژيم در حق آزاديخواھان عکس مینوکر تمام عيار امپرياليسم اطالع نداشتند

  .پرداختند  میحبتصمايشگاه به ندست اندرکاران 

خواھند اين رژيم را به گورستان   تمام کسانی ست که میۀی چنين نمايشگاه ھای خيابانی گامی از ميدان مبارزئبرپا

 ءگردد که جنايات رژيم در افکار عمومی جھان افشا اتی باعث میزی مبارکسيون ھااتاريخ پرتاب کنند، زيرا چنين 

شود که با ھم  ُالھای رژيم آزادی کش شنيده شود، باعث میچگردد تا صدای زندانيان سياسی در سياه  شود، باعث می

با ھم . چ بودگانبا ھم بودن برای ھمه شدن ھي. آزادی سازيم  بودن را در ھر کجای اين دنيا که ھستيم نغمه سرای نان و

 تمام نيروھای مبارزاتی عليه رژيم اين است که ھر چه گسترده تر در ۀوظيف. بودن برای صدای جوانان در بند شدن

کسيونھای مبارزاتی در خارج از ايران شرکت نموده تا صدای ستمديدگان به ويژه زندانيان سياسی در اتظاھرات ھا و 

  .ايران باشند

ی که خواھان سرنگونی اين رژيم با تمام جناح و ئ تمامی نيروھاۀکسيون ھای مبارزاتی بر عھدای چنين ئ برپاۀوظيف

 قدرت ھای امپرياليستی ۀخصوص در شرايط بسيار حساس کنونی که سکوت وقيحانه ب باشد، ُدسته ھای آدم کش می

 افشاگر ھر چه بيشتر دمند را شکسته و صداھای نخراشيده می" بشر دوستی"حامی رژيم ھار حاکم که مدام در بوق 

  .جنايات رژيم باشند

  ! قليلۀنه فقط يک عد. خواھند ستمديدگانی که نان و آزادی را برای ھمه می. صدای ستمديدگان برای نان و آزادی باشيم

  ننابود باد رژيم ھستی گير اسالمی نوکر تمام عيار امپرياليسم با ھر دسته و جناح آ

  نيدگان و محروماپيروز باد مبارزات متشکل ستمد

   به پا خيزيم برای نجات زندانيان سياسی در بند

  

  ١٣٩٧ ]حمل[ فروردين۵ – ٢٠١٨ مارچ ٢۵

  


