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   لندن- فعالين چريکھای فدايی خلق ايران
  ٢٠١٨ جوالی ١٨

  

  :لندن
  ستمديدگان در ايران  کارگران ومبارزاتکسيون در دفاع از ا

  

قيامھای مردمی عليه رژيم اعتراضات و در پاسخ به ضرورت دفاع نيروھای انقالبی و مبارز خارج کشور از 

ی خلق ايران و سازمان ئبه دعوت فعالين چريکھای فدا،  ٢٠١٨ جوالی ١۴سرکوبگر جمھوری اسالمی، روز شنبه 

  .کسيون مبارزاتی و افشاگرانه در مرکز شھر برگزار شدايک ، راتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در شھر لندن دمک

نزديک  لندن برگزار شد، نمايشگاه عکسی حاوی تصاويری از" اسکوئر ترافلگار"که در ميدان در جريان اين حرکت 

اين . ن قرار گرفتا بود که مورد استقبال عابر سال فجايع حکومت دار و شکنجۀ جمھوری اسالمی بر پا شده۴٠ به

 مبارزات کارگران و توده ھای تحت ستم در چھار گوشۀ کشور از تھران و شيراز گرفته  ازیئعکس ھانمايشگاه حاوی 
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 بود که بينندگان را در جريان ]جدی[تصاويری از شھدای خيزش دی ماهھمچنين  ...ردستان، بلوچستان و اھواز وُتا ک

يکی از شلوغ ترين و پر رفت ميدان ترافلگار اسکوئر  . قرار می داد  ديکتاتوری حاکم بر کشورۀوبگرانسياستھای سرک

ن، ھر روز تعداد بسيار زيادی از توريستھای کشورھای مختلف از اترين نقاط لندن می باشد که عالوه بر عابرو آمد

 ديدن می کنند و به ھمين خاطر، نمايشگاه عکس بر پا فريقا از آناميانه و فته تا اروپا و چين و ھند و خاورمريکا گرا

االت بازديد ؤ به سءن قرار گرفت و ھمزمان رفقاا مورد بازديد تعداد بسيار زيادی از توريستھا و عابرءشده توسط رفقا

نموده و راجع به ء  ضد خلقی جمھوری اسالمی را افشاۀکنندگان در مورد شرايط کنونی ايران پاسخ داده و چھر

  .  بزرگ اخير در ايران و مطالبات مردم به پا خاسته برای آنان توضيح می دادند مردمیزشھایخي

يس جمھور ئر، مپ ردم انگلستان عليه سفر دونالد ترکسيون ، با تظاھرات بزرگ مااز آنجا که زمان برگزاری اين 

تعدادی از شرکت کنندگان در آن تظاھرات نيز از محل مريکا به انگليس ھمزمان شده بود، ا ۀاياالت متحدفاشيست 

  .  می پرداختندء با رفقاذاکرهم ديدار کرده و به بحث و ءکسيون رفقاا

غير قابل باور ناميدن ابعاد جنايت " تصاوير جنايات جمھوری اسالمی، ضمن ۀی تبار با مشاھدئبطور مثال يک مرد آسيا

يم ضد خلقی جمھوری اسالمی را محکوم و از حمايت قدرتھای بزرگ ، رژ"و وحشی گری ديکتاتوری حاکم بر ايران

 از تصاوير جنايات جمھوری عکس گرفتنوی ضمن  . کرديم عليه توده ھا ابراز انزجار برای سر پا نگاه داشتن اين رژ

  .  اسالمی، برای سازماندھندگان اين حرکت افشاگرانه  آرزوی موفقيت نمود

ويژه از آرم بزرگ ه کسيون ھمچنين از تصاوير، بنرھا و شعارھای به نمايش درآمده و بااز بسياری از بازديد کنندگان 

  .سازمان عکس می گرفتند

ی به زبان انگليسی راجع به وضعيت بحرانی ايران و مبارزات توده ئ با پخش اطالعيه ھاءکسيون، رفقاادر جريان اين 

االت بازديد ؤاھی رسانی در افکار عمومی دست زده و به سھای به پا خاسته برای سرنگونی جمھوری اسالمی، به آگ

  .کنندگان پاسخ می دادند

برخی از از ظھر خاتمه يافت و سپس   بعد۴ بعد از ظھر شروع و ٢اين حرکت موفقيت آميز مبارزاتی از ساعت 

 . تظاھرات رفتندمپ به سوی محل اين در تظاھرات مردم انگليس عليه ترشرکت کنندگان در اين حرکت برای شرکت

 جلوگيری از درگيری تظاھرکنندگان با گروه ھای فاشيستی که ۀ تظاھرات به بھان محلۀليس با محاصروپجالب بود که 

  . بپيوندند به تظاھر کنندگان نمی گذاشت که مردم، در محل دست به تجمع زده بودند
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