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ــار   ــه ابتک ــران  ب ــق ای ــدایی خل ــای ف ــالين چریکه ــدن و فع ــالين ســازمان   در لن فع
 در انگلـستان، در نهمـين سـالگرد جنـبش     ضـد امپریاليـستی ایرانيـان    - دمکراتيـک 
ــشجویی ــر ١٨مردمــی -دان ــم ١٣٧٨ تي ــه رژی ــوری  ، و در شــرایطی ک  ضــد خلقــی جمه

اســالمی مــوج جدیــدی از پيگــرد و ســرکوب دانــشجویان مبــارز ســازمان داده اســت، در 
ــای   تظــاهرات روز ســه شــنبه  ١٢ســاعت  ــدن در بزرگداشــت آرمانه ــستاده ای در لن  ای

اعتراض به حمـالت اخيـر ماشـين سـرکوب جمهـوری            انقالبی این جنبش مبارزاتی و در       
هـای اسـتریت   " در خيابان     که ین آکسيون ا. ن یافت  دانشجویان مبارز سازما   اسالمی به 
از ی  ئ رفقـا  ، از سـوی     لندن و باشرکت جمعـی از ایرانيـان مبـارز برگـزار شـد             " کنزینگتون

  . جنبش انقالبی ترکيه نيز مورد پشتيبانی قرار گرفت
  

مرگ بر جمهوری " شرکت کنندگان در این آکسيون با برافراشتن پالکاردهایی با مضمون      
حمایـت از مبـارزات     "و   "درود بر دانـشجويان مبـارز       " ،" شياربابان امپریاليست اسالمی و   

از جنـبش   "،  "مرگ بر جمهوری اسالمی   "سردادن شعارهایی نظير     به   "مردمی در ایران  
ــران حمایــت کنيــد  ــد  "، "دانــشجویی در ای ــد گردن ــدانی آزاد بای ، "تمــامی دانــشجویان زن

" زنـدانی سياسـی آزاد بایـد گـردد    "و " نـد ایـد گرد بکارگران و روزنامه نگاران زندانی آزاد     "
  .  پرداختند... و
  

یـاد  به زبان های فارسی و انگليـسی        پالکاردهای بزرگی که در آنها      در طول این حرکت     
 و سرکوب دانشجويان مبـارز   پاس داشته شده ١٣٧٨ تير   ١٨ مردمی   –قيام دانشجویی   

ده شد نچسبا به دیوارهای ساختمان سابق بانک ملی رژیم در محل     محکوم گشته بود  
ایـن  در   .در ميان عـابران پخـش گردیـد        ميه به زبانهای فارسی و انگليسی     و صد ها اعال   



دانـشجویان پيـشرو مبـارز و یـادآوری آرمانهـای          مبارزات قهرمانانـه    با تاکيد بر    اعالميه ها   
 و شرح سرکوب خونين آنها توسط رژیم        ١٣٧٨ در تيرماه    هپا خاست به  انقالبی توده های    

جمهوری اسالمی، آمده بود که جمهوری اسالمی فکر می کرد که با سرکوب قهر آميز               
این جنبش می تواند شعله های مقاومت توده های به پاخاسته و دانشجویان مبـارز را                

طالعيـه  در ا. ؛ اما مبارزه حتی از پشت ميله های زندان نيـز ادامـه یافـت      دگردانخاموش  
 کـارگران، زنـان و خلقهـای        مبـارزات مزبور همچنين جنایات جمهـوری اسـالمی بـر عليـه            

تحت ستم مورد اشاره و افشاگری قرار گرفته و ضرورت حمایت افکار عمومی از جنبش               
در بخــش . ضــد امپریاليــستی و دمکراتيــک خلقهــای ایــران مــورد تاکيــد قــرار گرفتــه بــود 

خير حمله دستگاه های سرکوب رژیم به توده های تحـت           انتهایی این اطالعيه نيز موج ا     
ستم و تعقيـب و پيگـرد و زنـدانی کـردن فعـالين دانـشجویی محکـوم شـده و خواسـت                       

  .آزادی فوری تمامی دستگير شدگان با برجستگی مطرح شده بود
  

ياری از عابرین روبرو گشت و رفقا فرصـت         این حرکت اعتراضی با استقبال و حمایت بس       
با رهگذران در ارتباط با افشای چهره ضد خلقی جمهـوری اسـالمی و ضـرورت                یافتند تا   

حمایت و دفاع از مبارزات دمکراتيک و ضدامپریاليـستی تـوده هـای تحـت سـتم صـحبت                   
  . کنند

  
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
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