
 در لندن 2102سپتامبر  22گزارشی از آکسیون 

  

توسط رژیم وابسته به امپریالیسم  7631در سال در سی امین سالگرد قتل عام وحشیانۀ زندانیان سیاسی 

در محکومیت موج اعدام های اخیر زندانیان سیاسی و بویژه  و بود 36دهۀ که اوج کشتارهای جمهوری اسالمی 

یک آکسیون  2672سپتامبر  22، بعد از ظهر روز شنبه دیکتاتوری حاکمرد بدست جالدان زندانیان سیاسی ک  

 .لندن برگزار شد" ترافلگار اسکوئر"افشاگرانه در میدان 

 

این حرکت مبارزاتی که به فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی 

و استقبال تعداد زیادی از رکیه سازمانهای مبارز و مترقی ت  فعال انگلستان شکل گرفت، با حمایت ایرانیان در 

تظاهر کنندگان در طول برگزاری  . شرکت کردند این حرکتو آنها نیز در  انیان مبارز مقیم لندن پاسخ گرفتایر

رکیه سر همچنین رژیم تبهکار ت  آکسیون، شعارهای زیادی در افشای جنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و 

مرگ بر "،  "مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی"شعار می دادند به زبان انگلیسی تظاهر کنندگان از جمله . دادند

 ، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، " ه باید متوقف شودیرکاعدام و شکنجه در ایران و ت  "،  "رژیم فاشیستی ترکیه

 ...و " ردزنده باد جنبش انقالبی خلق ک  " ، "قربانی کردن زنان و اذیت و آزار آنان در ایران باید متوقف شود"

 

و جمهوری اسالمی  سرکوبگرساله رژیم  06همچنین تظاهر کنندگان بنرهای بزرگی حاوی تصاویری از جنایات 

جمهوری "یش درآورده بودند و شعار اعدام شدگان اخیر و شهدای قیام مردمی دی ماه را در محل به نما

ستی دمکراتیک خلقهای خاور پیروز باد مبارزات ضد امپریالی"و " نابود باید گردد، دسته  با هر جناح و، اسالمی 

 . نیز به چشم می خورد "میانه

  

 

 

 



 

از بازماندگان کشتار شی چند سخنرانی افشاگرانه به زبان انگلیسی توسط رفیق دمحم ه  ، در طول این حرکت 

صورت گرفت که در آنها وی مختصرا به تاریخچه و  آکسیونبازدید کنندگان از قابل توجهی از برای تعداد  31سال 

رد رک و ک  در ایران پرداخت و همچنین شمه ای از وضعیت فاجعه بار زندگی خلقهای ت   31چگونگی قتل عام سال 

سخنرانی های این رفیق با تشویق جمعیت روبرو شد و با . ا توضیح دادردوغان ردر زیر حاکمیت رژیم فاشیستی ا  

 . پاسخ گرفت" رکیهمرگ بر رژیم فاشیستی ت  "و " مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهای 

 

های ضد جمهوری اسالمی و جنایات این رژیم عکس گرفته و  بسیاری از عابران از تصاویر و بنرهای حاوی شعار

صد ها  ،در جریان آکسیون روز شنبه. برگزار کنندگان این تظاهرات اعالم می کردند حمایت خود را از اهداف

و رهگذران  بازدیدکنندگاناعالمیه در محکومیت رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و افشای جنایات آن در بین 

 . توزیع شد

 

 !نابود باد رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی

 !خفته خلقجاودان باد خاطره همه شهدای به خون 

 !برقرار باد اتحاد تمام نیروهای انقالبی و خلقهای تحت ستم منطقه

 

 لندن - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 2672سپتامبر  بیست و دوم

 

 

 


