
 !گزارشی از تظاهرات بر عليه اعدام در لندن

در اعتراض به موج وسيع 
اعدامهای وحشيانه ای که 
رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی بر عليه مردم تحت 
ستم ما و برای حاکم کردن جو 
سرکوب و خفقان در جامعه 
سازمان داده است، ظهر امروز 
حرکت اعتراضی افشاگرانه ای 

" ئرترافلگار اسکو"در ميدان 
فعالين . برگزار شدلندن 

چریکهای فدایی خلق ایران 
و سازمان دمکراتيک ضد 

ایرانيان در  امپریاليستی
با انتشار فراخوانی  انگلستان

در فراخوان این حرکت از ایرانيان مبارز . دهندگان این اکسيون مبارزاتی بودنداز زمره سازمان 
هوری اسالمی و نظام استثمارگرانه بر ضرورت نابودی جم با تاکيددعوت شده بود  که 

به اين حرکت بپيوندند تا حاکم به مثابه عامل اصلی وجود شکنجه و زندان و اعدام در ایران 
زندانی " و"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد" های شعار ضمن فرياد

 مردم هر چه بيشتری در ميانرا  ضرورتاين  "سياسی به همت توده ها آزاد باید گردد
  .تبليغ کنيم

آکسيون اعتراضی بر عليه 
اعدام های جنایتکارانه 

از  جمهوری اسالمی
ظهر شروع  ١٢ساعت 

یک شامل شده و 
 حاوینمایشگاه عکس 

سال  ٣٠تصاویری از بيش از 
اعدامها و جنایات جمهوری 

در اين تصاوير . بود اسالمی
هر کس به راحتی می ديد 

در  عدام که شکنجه و ا
همه جناح  زمامداریدوره 

اصالح "های حکومتی از 
محافظه " گرفته تا " طلب
همواره رايج بوده  و اساسا جزء ذاتی سلطه ضدمردمی اين رژيم ددمنش می " اصول گرا"و " کار

همچنين شعارهای بزرگی به زبانهای انگليسی  ه بود ودر محل آکسيون نصب شدصاويری که ت. باشد
ميت جنایات جمهوری اسالمی و خواست آزادی زندانيان سياسی و حمایت از و فارسی در محکو

عابرين را به خود  اکثره بود توجه جنبش انقالبی کارگران و خلقهای تحت ستم ایران به نمایش درآمد
افشاگری به اکم بر ايران حرانه رژيم ن می داد تا در باره ماهيت سرکوبگجلب کرده و به رفقا امکا

   . بپردازند

 

 



توریستها پخش شد در جریان این حرکت صد ها اعالميه افشاگرانه به زبان انگليسی در ميان عابرین و 
ی از جنایات رژیم جمهوری اسالمی و واقعيت وابستگی این رژیم سرکوبگر به ئاهکه در آنها به گوشه 

مهای وحشيانه امپریاليستها اشاره شده بود و از افکار عمومی خواسته شده بود که یک صدا اعدا
دیکتاتوری حاکم بر ایران را 

يکی از نکات . محکوم کنند
ن حرکت يقابل توجه ا

با تظاهرات  ی آنهمزمان
که از سوی بود بزرگی 

اتحادیه های کارگری و 
در لندن بر عليه  جوئیدانش

یورش اقتصادی دولت 
انگلستان به حقوق 
دمکراتيک و کار ومعاش توده 

آنجا از  .ها سازمان یافته بود
شرکت کنندگان در آن که 

محل تطاهرات هم از 
ميدان آکسيون یعنی 

امکان جوانان مبارز انگليسی م ومردتعداد بسيار زیادی از  بنابراين ند،می گذشت "ترافلگار اسکوئر"
حمایت خود از به اشکال مختلف از نمایشگاه عکس و محل آکسيون رفقای ما دیدن کرده و يافتند 

  .دهندیران را نشان مبارزات عادالنه مردم ا

بعداز ظهر با موفقيت به پایان رسيد و افشاگریهای رفقا در بين  ۴حرکت اعتراضی امروز در ساعت 
آنچه در بازدید کنندگان از این آکسيون تاثيرات بسيار زیادی را در جلب توجه عمومی به اوضاع ایران و 

  .به جا گذاردرد می گذبر مردم ايران جمهوری اسالمی جنايتکارانه زير سلطه 

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

     ٢٠١١ژانویه  ٢٩

  

 


