
 ! تير در لندن١٨گزارشی از آکسيون 

یم ژ، جنبشی که افسانه اصالح پذیری ر١٣٧٨ مردمی سال -در دوازدهمين سالگرد جنبش دانشجویی
بار ديگر به جمهوری اسالمی و ماهيت ضد خلقی جناح اصالح طلب حکومتی را با وضوحی حيرت آور 

تم ایران بر عليه تماميت رژیم جنایتکار ، و در حمایت از جنبش انقالبی توده های تحت ساثبات رساند
  . ، یک آکسيون افشاگرانه در شهر لندن برگزار شد١٣٩٠ تير سال ١٨جمهوری اسالمی، روز شنبه 

با حمایت مردم محل روبرو در مقابل ساختمان بانک ملی رژیم در لندن برگزار و  این حرکت اعتراضی 
خامنه ای، رفسنجانی، "، "بر رژیم جمهوری اسالمیمرگ "پالکاردهای بزرگی با محتوای شعار . شد

در محل نصب  "خاتمی ، احمدی نژاد، موسوی، مرگ به نيرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان
- ٨٨شده بود و عکسهایی از جنایات ننگين جمهوری اسالمی در جریان سرکوب خيزش انقالبی سال 

هوری اسالمی، نيز به نمایش درآمده بود که توجه  به همراه تصاویری از اعدامهای بيشمار جم٨٩
 بر  مبارزات جاری و آنها را به پرسش در باره اوضاع جاری ایران و چشم اندازعابرین را جلب می کرد

 ضمن افشای چهره ضد خلقی و برگزارکنندگان آکسيون در جریان گفتگو با مردم محل، . می انگيخت
ی و جنایات روزمره آن بر عليه کارگران، زنان، جوانان، وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالم

 از جنبش دمکراتيک مردم انگلستان حمایت بر نقش و ضرورت دانشجویان و خلقهای تحت ستم ایران، 
 بسياری از رهگذران طوماری که در حمایت از تاکيد می کردند و در پاسخ،زادیخواهانه مردم ایران آو 

. را امضا ميکردنددر آن طرح شده بود  و شرط تمامی زندانيان سياسی خواست آزادی فوری و بی قيد
پس از گفت که در ایران مدتی زندگی کرده است و می یکی از رهگذران که مردی انگليسی بود 

 با یادآوری تجارب جنبش انقالبی مردم بر عليه در محل آکسيون توزيع می شدخواندن اطالعيه ای که 
اميدوارم این بار جنبش مردم ایران بتواند با سرنگونی رژیم " که تاکيد داشترژیم ضد خلقی شاه 

  ."جمهوری اسالمی به خواستهای دمکراتيک خود دست پيدا کند

 

یک جوان ليبيایی نيز با اعالم حمایت از اهداف آکسيون مطرح کرد که دشمنان مردم ایران و ليبی 
ر تحوالت ليبی قاطعانه رژیم ضد خلقی قذافی و او از این که می دید رفقای ما د. مشترک هستند

دخالت و تجاوز امپریاليستها در ليبی را همزمان محکوم می کنند بسيار خوشحال بود و مطرح می کرد 
که دخالت نظامی ناتو باعث شده که طرفداران قذافی جنایات خود بر عليه مردم ليبی را توجيه کند و 

 و اگر در کشور خود نيستيمن دخالت نظامی امپریاليستها اضافه می کرد ما به هيچ وجه خواها
قدرتهای امپریاليستی دخالت و حمایت خود از قذافی و رهبران اپوزیسيون دست ساز این کشور را 



تعيين تکليف دسته های وابسته  ور بر این کشور و داقطع کنند، مردم مبارز ليبی خود با دیکتاتور حاکم 
  .خواهند کرد

حرکت مبارزاتی که برای جلب افکار عمومی نسبت به اوضاع ایران و ضرورت حمایت از در جریان این 
جنبش انقالبی توده های تحت ستم بر عليه رژیم جمهوری اسالمی و تمامی جناح های ضد خلقی 

  .به زبان انگليسی و فارسی در ميان رهگذران پخش شدهائی ، اعالميه ه بوداش سازمان یافت

 

 به فراخوان فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان فوقمبارزاتی حرکت 
  .دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگليس برگزار شد

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

  ٢٠١١ جوالی ٩ – ١٣٩٠ تير ١٨

     


