
 
  ! آگوست و جلسه بحث آزاد در لندن٢٩گزارشی از آکسيون 

  
 در حمایت از جنبش ٢٠٠٩ آگوست ٢٩ صبح روز شنبه ١١از ساعت 

آزادیخواھانه توده ھای به پاخاسته بر عليه رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی 
نمایشگاه عکسی در ميدان ترافلگار اسکوئر لندن سازمان یافت که با 

 . برین و رھگذران منطقه روبرو شداستقبال گسترده عا

 
این منطقه یکی از شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین مناطق لندن است و در 
طول مدت برگزاری آکسيون فوق تعداد بسيار زیادی از رھگذران و توریستھا از 
کشورھای مختلف از نمایشگاه عکس دیدن کرده و طومار  حمایت از جنبش 

امضا کرده و ضمن بحث در مورد اوضاع ایران و حق طلبانه مردم ایران را 
در . کسب اطالعات، از اھداف برگزار کنندگان این حرکت پشتيبانی کردند

طول این حرکت چند ھزار اطالعيه بزبان انگليسی در ميان مردم پخش شد 
که در آن ضمن افشاگری در مورد جنایات جمھوری اسالمی در حق مردم به 

ت حق طلبانه جنبش اخير یعنی سرنگونی رژیم پاخاسته ایران بر خواس
وابسته به امپریاليسم جمھوری اسالمی و تمام جناحھای ارتجاعی اش 
تاکيد شده بود و از تمام انسانھا و نيروھای آزادیخواه خواسته شده بود که از 

شمار زیادی از . خواستھای بر حق توده ھای تحت ستم در ایران حمایت کنند
رای دیدن آثار فرھنگی و تاریخی انگلستان در این منطقه توریستھایی که ب

حضور داشتند نيز با مشاھده بنرھا و شعارھای انگليسی و عکسھای 
دلخراش جنایات رژیم و صحنه ھای مقاومت و مبارزه توده ھا با مراجعه به 
رفقای ما ضمن گرفتن عکس از این نمایشگاه به بحث و تبادل نظر در مورد 

 از بازدید کنندگان از نمایشگاه تعدادیاز جمله . ران می پرداختندرویدادھای ای
 و پایداری توده ھا "شجاعت"ضمن محکوم نمودن جنایات جمھوری اسالمی 

و بویژه جوانان مبارز که با دست خالی در مقابل مزدوران حکومت برای 

 



 به خيابانھا آمده را می ستودند و سکوت و حمایت دولتھای مطالباتشان
یکی از نکته ھای . ریاليستی از جمھوری اسالمی را محکوم می کردندامپ

جالب این حرکت حضور یک زن بنگالدشی مسلمان و فرزندانش در این 
وی پس از دیدن عکسھا و تصاویر جنایات جمھوری اسالمی از . نمایشگاه بود

د تنفر خویش از رژیم جمھوری اسالمی را اعالم کرمبارزات مردم ایران دفاع و 

و با امضای طومار محکوميت رژیم مقداری کمک مالی به صندوقی که به این 
 چنين برخوردی از طرف یک زن مسلمان .منظور تھيه شده بود ریخت

نشانه ای از آشکار شدن ھر چه بيشتر چھره جنایتکار جمھوری بنگالدشی 
                  اسالمی در ميان مردم مسلمان منطقه می باشد و  

بربستر افشای ددمنشی ھای جمھوری اسالمی در  که نشان می دھد
مقابله با خيزش اخير،  تبليغات فريبکارانه دستگاه تبليغاتی ديکتاتوری حاکم 

   . نقش بر آب شودھر چه بيشترمی رود تا در ميان مسلمانان منطقه 
  

الع در مورد  یکی از جوانان دانمارکی ضمن بحث با رفقا و کسب اطھمچنين 
وقایع جاری خود تا مدت زیادی به بحث و افشاگری در ميان بازدید کنندگان از 

بازدید کننده دیگری . این نمایشگاه در مورد جنایات جمھوری اسالمی پرداخت
از ميان مردم تحت ستم تاميل در سریالنکا نيز ضمن آرزوی موفقيت برای 

ر مبارزه با دشمن از آن مردم مردم ایران اظھار داشت که پيروزی نھایی د
  . ایران است

آکسيون فوق که یکی از حرکتھای مبارزاتی موفق در رساندن صدا و پيام 
توده ھای تحت ستم ایران به افکار عمومی و افشای ماھيت ضد خلقی و 
جنایات رژیم جمھوری اسالمی و تمام دار و دسته ھای ضد انقالبيش بر عليه 

.  بعد از ظھر  خاتمه یافت۴ده ایران بود در ساعت کارگران و خلقھای ستمدی
آکسيونھایی ست که از آغاز خيزش  سلسلهاین حرکت مبارزاتی یکی از 

توده ای اخير در شھر لندن توسط فعالين چریکھای فدایی خلق و سازمان 
دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان سازمان یافته و در ھفته 

  . امه خواھد یافتھای آینده نيز اد

 



  
به ھمت فعالين چریکھای فدایی خلق و  بعد ازظھر ھمين روز ۶در ساعت 

سازمان دمکراتيک  ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان جلسه بحث و 
زمينه ھای خيزش توده ای اخير و چشم "تبادل نظر عمومی ای حول مساله 

ار شد که در آن بحثھای آن در سالن کتابخانه ایزلينگتون لندن برگز" انداز
سازنده ای در ارتباط با دیدگاه ھای موجود در ميان افراد و نيروھای سياسی 

در این جلسه پس از . صورت گرفتحول خيزش توده ای اخير و چشم انداز آن 
ارائه طرح بحث ، رفقا ی شرکت کننده حول زمينه ھای جنبش توده ای اخير، 

تحریف ماھيت خيزش  امپریاليستی و  تبليغات رسانه ھاینقش انتخابات،
و نقش طبقه کارگر در این توده ای اخير، مساله رھبری جنبش توده ھا 

این بحثھا در . خيزشھا و وظایف نيروھای انقالبی به بحث و تبادل پرداختند
 شب به پایان ٩و ٣٠محيطی صميمانه و سازنده صورت گرفت و در ساعت 

   .    رسيد
  

  راھمانبا ایمان به پيروزی 
  فعالين چریکھای فدایی خلق در لندن

   ٢٠٠٩ آگوست ٢٩
  
  
  


