
 !ن اعتراضی بر عليه اعدامهای اخيرآکسيو

که در ماه  ای اعدامهای وحشيانه در اعتراض به موج جدید) ٢٠١٣ژانویه  ٢۶شنبه (در بعد از ظهر امروز 
های اخير توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی برای پراکندن بذر رعب و وحشت و گسترش اختناق 

این آکسيون اعتراضی از . عتراضی در شهر لندن برگزار شددر کشور سازمان یافته، یک حرکت ا
 ٢آغاز شد و  مخالف رژيماز ایرانيان  تعدادیو با حضور " ترافلگار اسکوئر"بعد ازظهر در ميدان  ٢ساعت 

مکراتيک ضد ين چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دلفعا. ساعت به طول انجاميد
ماندهندگان این حرکت با انتشار یک فراخوان از ساز در انگلستان کهامپریاليستی ایرانيان 

  . نداعتراضی بود
  
سال گذشته جمهوری  ٣٣ن حرکت عکسها و بنرهای بزرگ حاوی تصاویرجنایات دهشتناک ای در

مرگ بر جمهوری اسالمی، زنده "اسالمی در حق توده های تحت ستم ما به همراه شعارهایی نظير 
را  ...و " ، زندانی سياسی آزاد باید گردد"حت ستم بر عليه امپریاليسمباد مبارزات آزادیبخش خلقهای ت

به نمایش در آورده و با توضيحات آگاه گرانه در مورد اوضاع عمومی ايران و شرايط زيست و مبارزه  توده 
های تحت ستم در جامعه تحت سلطه ایران و افشاگری در مورد اعدامهای اخير و اهداف سرکوبگرانه 

اسالمی به ضرورت دفاع افکار عمومی و مردم آزادیخواه از اهداف عادالنه مبارزات مردم ایران جمهوری 
در جریان این حرکت اعتراضی که در یکی از شلوغ ترین مراکز لندن برگزار شد، تعداد  .تاکيد کردند

ی زمين که رفقای ما بر روبسيار زیادی از رهگذران، از بنرها و تصاویر جنایات جمهوری اسالمی 
به  آنهااعالميه های افشاگرانه ای که بزبان انگليسی و فارسی از طرف دیدار کرده و گسترده بودند، 

اعدامها و سرکوب های خونين جاری در ایران تهيه  طور مشترک برای آگاهی افکار عمومی  از ابعاد
انگليسی و غير ان و زنان تعداد زیادی از رهگذران و بویژه جوان. مطالعه کردنددريافت و شده بود را 

از اوضاع جاری در ایران حمایت خود از  انگليسی ضمن صحبت با برگزار کنندگان آکسيون و کسب اطالع
این حرکت ها را اعالم کرده و بر ضرورت مبارزات مستقالنه و متحدانه توده های تحت ستم بر عليه 

  . امپریاليسم، نظام سرمایه داری و رژیمهای مرتجع و دیکتاتور تاکيد می کردند
  

ات آگاه گرانه گفت که باید همه یک خانم انگليسی در پایان آکسيون با قدردانی از این گونه حرک
و  ی ماچند جوان ليبيایی ضمن صحبت با رفقا. نيروهای انقالبی چنين مبارزاتی را سازمان دهند

تجارب مبارزاتی اخير در ليبی تایيد می کردند که با سرنگونی  با تکيه برحمایت از اهداف این حرکت، 
قع مشتی تجار ثروتمند جای حکومت قبلی را دولت قذافی مزدور و روی کار آمدن رژیم جدید در وا

گرفته و بر خالف تبليغات فریبکارانه امپریاليستها توده های محروم ليبی به هيچ یک از خواستهای 
چند جوان مصری نيز با تاکيد بر تداوم مبارزات انقالبی مردم مصر بر . ابتدایی و عادالنه خود نرسيده اند

مطرح می کردند که مردم مصر با مبارزات دمکراتيک و آزادیبخش عليه حکومت مرسی مزدور در مصر 
همچون رژيم خود بر عليه مرسی و شرکا اجازه نخواهند داد که آنها در مصر یک جمهوری اسالمی 

برخی دیگر از دیدار کنندگان از این آکسيون که اهل عربستان سعودی . بر سر کار بياورندحاکم بر ايران 
قعيت که حکومت های عربستان و جمهوری اسالمی رژیمهای مرتجع و وابسته بودند با ذکر این وا

به عنوان یکی از خواستهای ابتدایی مردم عربستان تاکيد می  دولتهستند بر اصل جدایی دین از
  . کردند

  
وضعيت جنبش انقالبی مردم ایران بر عليه یک دختر جوان چينی پس از صحبتهای طوالنی در مورد 

ارتجاع،  با ارج گذاری بر کار سازماندهندگان این آکسيون افشاگرانه و آرزوی موفقيت امپریاليسم و 

   



برای مردم و بویژه زنان تحت ستم ایران در مبارزه شان برای کسب آزادی و دمکراسی مطرح ميکرد که 
يون آکس.ای کاش مبارزان چينی نيز مبادرت به برگزاری چنين آکسيونهای آگاهگرانه ای می کردند

امروز که با هدف افشاگری در مورد جنایات وحشيانه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و دفاع از 
قرار گرفت و  یک  اکثر بازديدکنندگان مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران بر پا شده بود، مورد استقبال 

  . حرکت موفق مبارزاتی در خارج کشور بود
   

  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن
  
   ٢٠١٣ژانویه  ٢۶

 

   


