
  !گزارشی از حرکت اعتراضی در دفاع از زندانيان سياسی، در لندن

 

، در افشای جنایات رژیم ٢٠١١نوامبر  ١٢روز شنبه 
وابسته به امپریاليسم جمھوری اسالمی و در 
دفاع از زندانيان سياسی که در چنگال دژخيمان 
این رژیم گرفتارند، یک حرکت اعتراضی افشاگرانه 

در مقابل ساختمان بانک ملی و  لندندر شھر 
در یکی از مناطق پر رفت و که جمھوری اسالمی 

در جریان این  .برگزار شد ،قرار دارد اين شھرآمد 
به زبان انگليسی  حرکت اعتراضی اعالميه ھایی

در افشای چھره ضد خلقی جمھوری اسالمی و 
توضيح و تشریح جنایات این رژیم در حق کارگران و 
خلقھای تحت ستم ایران پخش شد که در آن به 
تاریخچه اعمال ضد خلقی این رژیم در زندان و 

سياسی در شکنجه و اعدام و قتل عام زندانيان 
به مراحل مختلف حاکميت جمھوری اسالمی 

اشاره شده بود و خصوص در دوره احمدی نژاد 
چگونگی مبارزات توده ھای تحت ستم در مقابل این حکومت برای رسيدن به آزادی و برابری تشریح 

مورد توام بود   ايرانکم بر حاديکتاتوری از جنايات  کسعکه با  نمايش این حرکت اعتراضی . گشته بود
جمھوری اسالمی بر عليه توده ھای به توجه رھگذران قرار گرفته و آنھا با دقت صحنه ھای جنایات 

سال پيش را از نظر می گذراندند و سواالت خود در مورد شرایط  ٢ه در جریان خيزش پاخاسته بویژ
تعدادی از جوانان عرب با استقبال از این حرکت . کنونی در ایران را با رفقای ما در ميان می گذاشتند

جوانان با رفقای ما در مورد مبارزات جاری "  بھار عربی"ضمن بحث و در ميان گذاردن مسایل مبارزاتی
مچنين تعدادی از فعالين چپ و ھ. در ایران بر عليه جمھوری اسالمی به بحث و تبادل نظر پرداختند

دمکرات انگليسی نيز با استقبال از این حرکات افشاگرانه برای مبارزات مردم ما بر عليه رژیم وابسته 
  .می کردند موفقيتبه امپریاليسم جمھوری اسالمی آرزوی پيشرفت و 

جمھوری اسالمی با ھر جناح و "بر نمایشگاه عکس، آرم سازمان و شعارھای بزرگی نظير عالوه 
خامنه ای ، خاتمی، رفسنجانی، موسوی، "، "زندانی سياسی آزاد باید گردد" "دسته نابود باید گردد

و  بر قرار باد اتحاد مبارزاتی بين کارگران"، " مرگ به نبرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان
در محل نصب شده بود که مورد استقبال رھگذران قرار می ...  و " تمامی خلقھای تحت ستم ایران

  . گرفت و آنھا از این شعارھا و تصویرھا، عکس می گرفتند

يک و ضد ابتکار فعالين چریکھای فدایی خلق ایران و سازمان دمکرات هاین حرکت افشاگرانه ب
بعد ازظھر در محل ادامه  ٢ظھر تا  ١٢ن سازمان یافت و از ساعت نيان در انگلستاامپریاليستی ایرا

  .  یافت

  لندن-ين چریکھای فدایی خلق ایرانلفعا

  ٢٠١١نوامبر  ١٢

        

 


