
 گزارشی از یک حرکت اعتراضی در لندن 

 توسط جمهوری اسالمیدر ایران بر علیه اعدامهای اخیر 

موج جدید اعدامهای ری اسالمی و وتداوم حرکتهای اعتراضی وسیعی که بر علیه رژیم سرکوبگر جمهدر 

آکسیون یک  3162ر امبون 61روز شنبه در کشورهای مختلف صورت گرفته،  ،رژیماین  در ایران توسط وحشیانه 

 .در مرکز شهر لندن برگزار شدمبارزاتی و افشاگرانه 

لندن که یکی از مناطق شلوغ و بسیار پر رفت و آمد لندن است " ترافلگار اسکوئر"این حرکت افشاگرانه در میدان 

ژیم نمایش پوستر ها و بنرهای بزرگ حاوی تصاویر جنایات ر ضمنشرکت کنندگان در این حرکت . انجام شد

جمهوری اسالمی از ابتدای روی کار آمدنش بر علیه کارگران و خلقهای مبارز ایران، شعارهایی بزرگی  با مضمون 

، زندانی "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"

در ... و  "های تحت ستمپیروز باد مبارزات ضدامپریالیستی دمکراتیک خلق" ، "سیاسی آزاد باید گردد

همچنین در این حرکت تصاویری از اعدامها و ترورهای وحشیانه حکومت در کردستان، ترکمن . محل مستقر کردند

که  از نخستین روزهای روی کار آمدن رژیم وابسته به امپریالیسم ...صحرا، خوزستان، بلوچستان، تهران و 

 . به معرض تماشا گذارده شده بودو محل وقوع  جمهوری اسالمی صورت گرفته است نیز با تاریخ

در طول این حرکت تعداد بسیار زیادی اعالمیه  به زبان انگلیسی در محل پخش شد و رفقا با عابرین و بازدید 

ماهیت ضد خلقی رییس بویژه کنندگان از آکسیون به صحبت پرداخته و در باره جنایات رژیم جمهوری اسالمی و 

همچنین در . روی کار آمدنش تعداد اعدامهای وحشیانه افزایش یافته توضیح می دادند نجمهور جدید که از زما

جریان این حرکت، شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی به افشای جنایات جمهوری اسالمی 

زندانی سیاسی آزاد باید " ، "مرگ بر جمهوری اسالمی " برخی از این شعارها به شرح زیر بود. پرداختند

دانشجوی "، "کارگر زندانی آزاد باید گردد" ، "شکنجه و قتل و اعدام باید متوقف شوند" ، "گردد

 ....و  "به سنگسار زنان باید پایان داده شود" ، "زندانی آزاد باید گردد

سایر کشورها از جمله ترکیه و برزیل نیز با شرکت در این  نیروهای مبارز و آزادیخواه متعلق به تعدادی از رفقای

 .آکسیون حمایت و همبستگی خویش با توده های تحت ستم ایران و جنبش انقالبی آنان را ابراز کردند

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد این حرکت مبارزاتی که با فراخوان 

ساعت به طول  3ظهر آغاز و به مدت  63از ساعت  ،سازمان یافت در انگلستان امپریالیستی ایرانیان

 . انجامید

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
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