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  ٢٠١٢ جوالی ١١

  

  ! در لندن]سرطان[ تير١٨ مبارزاتی در سالگرد اکسيونگزارشی از 
  

 عليه رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی در شھر گرانه اعتراضی و افشااکسيونيک ،  ١٣٧٨مردمی تيرماه  -  ئیدر سالگرد جنبش دانشجو

ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان در  خلق ايران در انگلستان به ھمراه سازمان دمکراتيک ئین چريکھای فدافعاال . لندن برگزار شد

  نمايشگاه عکس از جنايات رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در   يکئیبا برپا) ١٣٩١ تيرماه ١٧ ( ٢٠١٢ جوالی ٧تاريخ شنبه 

  

 ١٣٨٨ی سال ئ در خيزش توده  دانشجويان شرکت کنندهۀسرکوب وحشيان  و ھمچنين١٣٧٨مردمی سال -ئیجريان سرکوب جنبش دانشجو

 جنبش ضد ۀگرانه در ميان مردم پرداخته و در مورد اھداف عادالنءدر محل بانک ملی رژيم در لندن به پخش اطالعيه ھای افشا

 در محل اين.  در افکار عمومی به روشنگری پرداختندئیامپرياليستی دمکراتيک توده ھای تحت ستم  ايران برای رسيدن به آزادی و رھا

، "جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد" نظير ئیحرکت اعتراضی پر رفت و آمد، پالکاردھای بزرگی حاوی شعارھا

، "اتحاد، اد کارگر ، دانشجو ، اتح"، "کد از چنگتانخامنه ای خاتمی، احمدی نژاد موسوی، مرگ به نيرنگتان، خون جوانان ما می چ"

ھای فارسی و  به زبان... و" پيروزی، مبارزه ، اتحاد " ،  "ھای تحت ستم در سراسر دنيا مپرياليستی خلقپيروز باد مبارزات ضد ا

گرانه به ءاعالميه ھای افشا ، مبارزاتی اين حرکت مدتطول در . انگليسی مستقر شده بود و آرم سازمان نيز در محل به نمايش درآمده بود
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 ضمن صحبت ء ساعته که مورد استقبال رھگذران قرار گرفت، رفقا٣ اکسيوندر جريان اين . زبان انگليسی در ميان عابرين پخش می شد

عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری با بازديد کنندگان از نمايشگاه عکس در مورد شرايط جنبش اعتراضی مردمی در داخل کشور 

 توده ھای تحت ستم ايران برای برکندن نظام ضد خلقی حاکم از طريق اسالمی اطالعات در اختيار مردم می گذاشتند و بر خواست قلبی

کنندگان کيد می کردند که اين موضع مورد استقبال وسيع بازديد أجنبش توده ھا و مخالفت با ھر گونه دخالت امپرياليستی در شرايط ايران ت

در جريان اين حرکت عنوان نمونه ه ب. از نمايشگاه قرار گرفت

 در ء با خوشحالی از حضور رفقائیاعتراضی يکی از اھالی اسپانيا

يک شھروند قطری نيز با  . ھا پرداخت اين مکان، به تشويق آن

 خلق ئیديدن نمايشگاه جنايات جمھوری اسالمی و آرم چريکھای فدا

 پرداخت و مطرح کرد که ھنوز ءدر محل به صحبت با رفقا

امپرياليستی مردم  شرکت کننده در جنبش ضد "مبارزين ايرانی"

 اين خلق در مقابل ۀنان در مقاومت مسلحانظفار و مشارکت آ

کيد أيک جوان عراقی نيز با ت. دارد" ياد"امپرياليسم و ارتجاع را به 

 رژيم ۀبر ماھيت وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و تجرب

ی جمھوری ھای حام صدام حسين مطرح کرد که امپرياليست

رژيم آخوندھا در ايران بر " حمايت"راحتی دست از ه اسالمی ب

مريکا ا" ۀپروژ"د داشت، چرا که با رفتن جمھوری اسالمی ننخواھ

دسته ھای  دار و"ھای امپرياليستی در حمايت از  و ساير قدرت

که ھمگی از (ويژه عراق ه وابسته در لبنان و افغانستان و ب" اسالمی

 ضمن بحث  و روشنگری در اين زمينه ھا می کوشيدند ءرفقا. حمايت و تغذيه می شوند نيز ضربه خواھد خورد) یکانال جمھوری اسالم

 اکسيونمراجعه کنندگان به اين  اب راکه حمايت افکار عمومی از جنبش انقالبی مردم ايران را تقويت کنند و تجارب مبارزاتی مردم ايران 

  .خ دھندھا پاس االت آنؤدر ميان گذارده و به س

  . بعد از ظھر به پايان رسيد٣ جوالی شروع شده و در ساعت ٧ ظھر روز شنبه ١٢اين حرکت موفقيت آميز مبارزاتی از ساعت 

  

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی با ھمه جناحھايش

  ١٣٨٨ و ١٣٧٨ تير سال ١٨ جانباختگان ۀجاودان باد خاطر

  !پيروز باد انقالب

  

   خلق ايران در انگلستانئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٢ جوالی ٨

 

 

 


