
  !در لندنمارس  ۵گزارش آکسيون مبارزاتی 

در تداوم حرکات افشاگرانه ایرانيان خارج از کشور که در اعتراض به جنایات و سرکوبگری های 
جمهوری اسالمی بر عليه توده ها و حمایت از جنبش انقالبی رژيم وابسته به امپرياليسم 

کسيون افشاگرانه در لندن برگزار مارس یک آ ۵مردم ایران صورت می گيرد، بعد ازظهر شنبه 

بعد ازظهر شنبه در مقابل ساختمان بانک ملی آغاز  ٢این حرکت اعتراضی در ساعت . شد
در جریان این آکسيون صد ها اطالعيه به زبان . ساعت به طول انجاميد ٢شد و بمدت 

لطه انگليسی در ميان عابرین پخش شد که در آنها راجع به موقعيت کنونی جامعه تحت س
ایران و جنایات جمهوری اسالمی بر عليه جنبش توده های به پا خاسته اطالع رسانی شده و 
بر ضرورت افشای چهره ضد خلقی حکومت و تمامی دار و دسته های درونی رژیم و همچنين 

  . دفاع از خواستهای عادالنه مردم ایران تاکيد گشته بود

 

 



رگی حاوی تصاویر جنایات جمهوری اسالمی بر در جریان این حرکت افشاگرانه پالکاردهای بز
عليه توده ها و گوشه هایی از عکسهای مربوط به اعدام و شکنجه مردم در محل نصب شده 

همچنين یک نمایشگاه عکس و شعارهای  .بود که توجه عابرین را به خود جلب می کرد
برخی از شعارهای نوشته . بزرگی به زبانهای فارسی و انگليسی در محل نصب شده بود

زندانی "، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد:"شده به این شرح بود
گ به خامنه ای رفسنجانی، احمدی نژاد، موسوی، خاتمی نن"، "سياسی آزاد باید گردد

بر قرار باد اتحاد نيروهای انقالبی و ضد "، "نيرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان
  ...و " نيروهای انقالب، اتحاد اتحاد"، "امپریاليست

توجه عابرین را جلب کرده  ،تصاویر جنایات جمهوری اسالمی و عکسهای خيزش توده ای مردم
زه مردم ایران طومار حمایتی آماده شده توسط رفقا را و بسياری از آنها با ابراز حمایت از مبار

  .امضا کردند

حرکت اعتراضی فوق توسط فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتيک و 
  .ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان برگزار شد

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 ٢٠١١مارس  ۵


