
  

  ! تير در لندن١٨گزارشی از آکسيون مبارزاتی در سالگرد 

  

 عليه رژیم سرکوبگر گرانهیک آکسيون اعتراضی و افشا،  ١٣٧٨مردمی تيرماه  - در سالگرد جنبش دانشجویی

فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان به همراه سازمان  . جمهوری اسالمی در شهر لندن برگزار شد

با برپایی یک) ١٣٩١ تيرماه ١٧ ( ٢٠١٢ جوالی ٧ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان در تاریخ شنبه دمکراتيک 

                         

-نمایشگاه عکس از جنایات رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در جریان سرکوب جنبش دانشجویی

 در ١٣٨٨ در خيزش توده ای سال  و همچنين سرکوب وحشيانه دانشجویان شرکت کننده١٣٧٨مردمی سال 

محل بانک ملی رژیم در لندن به پخش اطالعيه های افشاگرانه در ميان مردم پرداخته و در مورد اهداف عادالنه 

جنبش ضد امپریاليستی دمکراتيک توده های تحت ستم  ایران برای رسيدن به آزادی و رهایی در افکار عمومی 

 حرکت اعتراضی پر رفت و آمد، پالکاردهای بزرگی حاوی شعارهایی نظير در محل این. به روشنگری پرداختند

خامنه ای خاتمی، احمدی نژاد موسوی، مرگ به "، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

، پيروز باد مبارزات ضد "اتحاد، اد کارگر ، دانشجو ، اتح"، "کد از چنگتاننيرنگتان، خون جوانان ما می چ

های فارسی و  به زبان... و" پيروزی، مبارزه ، اتحاد " ،  "های تحت ستم در سراسر دنيا مپریاليستی خلقا

 ، مبارزاتی این حرکت مدتطول در . انگليسی مستقر شده بود و آرم سازمان نيز در محل به نمایش درآمده بود

 ساعته که ٣در جریان این آکسيون . اعالميه های افشاگرانه به زبان انگليسی در ميان عابرین پخش می شد

مورد استقبال رهگذران قرار گرفت، رفقا ضمن صحبت با بازدید کنندگان از نمایشگاه عکس در مورد شرایط جنبش 

اعتراضی مردمی در داخل کشور بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی اطالعات در اختيار مردم 

 توده های تحت ستم ایران برای برکندن نظام ضد خلقی حاکم از طریق جنبش می گذاشتند و بر خواست قلبی

توده ها و مخالفت با هر گونه دخالت امپریاليستی در شرایط ایران تاکيد می کردند که این موضع مورد استقبال 

در جریان این حرکت اعتراضی یکی از اهالی بعنوان نمونه . وسيع بازدید کنندگان از نمایشگاه قرار گرفت

یک شهروند قطری نيز با دیدن  . ها پرداخت اسپانيایی با خوشحالی از حضور رفقا در این مکان، به تشویق آن

نمایشگاه جنایات جمهوری اسالمی و آرم چریکهای فدایی خلق در محل به صحبت با رفقا پرداخت و مطرح کرد 

نان در مقاومت امپریاليستی مردم ظفار و مشارکت آ شرکت کننده در جنبش ضد "مبارزین ایرانی"که هنوز 

 



مسلحانه این خلق در مقابل امپریاليسم و ارتجاع را 

یک جوان عراقی نيز با تاکيد بر ماهيت . دارد" یاد"به 

وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی و تجربه 

های  رژیم صدام حسين مطرح کرد که امپریاليست

" حمایت"ی جمهوری اسالمی براحتی دست از حام

د داشت، چرا که با نرژیم آخوندها در ایران بر نخواه

 آمریکا و سایر قدرت" پروژه"رفتن جمهوری اسالمی 

دسته های  دار و"های امپریاليستی در حمایت از 

وابسته در لبنان و افغانستان و بویژه عراق " اسالمی

حمایت و ) یکه همگی از کانال جمهوری اسالم(

رفقا ضمن . تغذیه می شوند نيز ضربه خواهد خورد

بحث  و روشنگری در این زمينه ها می کوشيدند که 

حمایت افکار عمومی از جنبش انقالبی مردم ایران را 

ها  واالت آنئتقویت کنند و تجارب مبارزاتی مردم ایران با مراجعه کنندگان به این آکسيون در ميان گذارده و به س

  .خ دهندپاس

 بعد از ظهر به ٣ جوالی شروع شده و در ساعت ٧ ظهر روز شنبه ١٢این حرکت موفقيت آميز مبارزاتی از ساعت 

  .پایان رسيد

  

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی با همه جناحهایش

  ١٣٨٨ و ١٣٧٨ تير سال ١٨جاودان باد خاطره جانباختگان 

  !  پيروز باد انقالب

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان

  ٢٠١٢ جوالی ٨

 


