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  ن لند-فدايی خلق ايران فعالين چريکھای

  ٢٠١٨ سپتمبر ٢۵

 نمبر در لند سپت٢٢کسيون اگزارشی از 

 توسط رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری ١٣۶٧ در سی امين سالگرد قتل عام وحشيانۀ زندانيان سياسی در سال

ويژه زندانيان سياسی ه ودر محکوميت موج اعدام ھای اخير زندانيان سياسی و ب  بود۶٠اسالمی که اوج کشتارھای دھۀ 

 در ميدان  يک آکسيون افشاگرانه٢٠١٨ سپتامبر ٢٢جالدان ديکتاتوری حاکم، بعد از ظھر روز شنبه  دسته کرد ب

  .لندن برگزار شد" وئر ترافلگار اسک"

امپرياليستی ايرانيان  مبارزاتی که به فراخوان فعالين چريکھای فدايی خلق ايران و سازمان دمکراتيک ضد اين حرکت

مترقی ترکيه و استقبال تعداد زيادی از ايرانيان مبارز  در انگلستان شکل گرفت، با حمايت فعال سازمانھای مبارز و
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کنندگان در طول برگزاری آکسيون، شعارھای  تظاھر.  آنھا نيز در اين حرکت شرکت کردندو  مقيم لندن پاسخ گرفت

تظاھر کنندگان از . جمھوری اسالمی و ھمچنين رژيم تبھکار ترکيه سر دادند زيادی در افشای جنايات رژيم ضد خلقی

اعدام و "، "يم فاشيستی ترکيهرژمرگ بر "، "مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی "زبان انگليسی شعار می دادند جمله به

اذيت و آزار آنان  قربانی کردن زنان و" ، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "  شودشکنجه در ايران و ترکيه بايد متوقف

  ...و "  خلق کردزنده باد جنبش انقالبی" ، "در ايران بايد متوقف شود

اعدام   ساله رژيم سرکوبگرجمھوری اسالمی و۴٠ايات کنندگان بنرھای بزرگی حاوی تصاويری از جن ھمچنين تظاھر

جمھوری اسالمی با ھر جناح " شعار شدگان اخير و شھدای قيام مردمی دی ماه را در محل به نمايش درآورده بودند و

   .نيز به چشم می خورد"  باد مبارزات ضد امپرياليستی دمکراتيک خلقھای خاور ميانه پيروز"و " ودسته نابود بايد گردد

 ۶٧سخنرانی افشاگرانه به زبان انگليسی توسط رفيق محمد ھشی از بازماندگان کشتار سال  در طول اين حرکت چند

مختصرا به تاريخچه و چگونگی  برای تعداد قابل توجھی از بازديد کنندگان از آکسيون صورت گرفت که در آنھا وی

ضعيت فاجعه بار زندگی خلقھای ترک و کرد در زير و  در ايران پرداخت و ھمچنين شمه ای از۶٧قتل عام سال 

 سخنرانی ھای اين رفيق با تشويق جمعيت روبرو شد و با شعارھای. توضيح داد حاکميت رژيم فاشيستی اردوغان را

  . پاسخ گرفت" مرگ بر رژيم فاشيستی ترکيه"و " بر جمھوری اسالمیمرگ "

 ھا ی ضد جمھوری اسالمی و جنايات اين رژيم عکس گرفته واز تصاوير و بنرھای حاوی شعار بسياری از عابران

آکسيون روز شنبه، صد ھا اعالميه  در جريان. حمايت خود را از اھداف برگزار کنندگان اين تظاھرات اعالم می کردند

   .جنايات آن در بين بازديدکنندگان و رھگذران توزيع شد در محکوميت رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و افشای

  !ضد خلقی جمھوری اسالمی نابود باد رژيم

  !ھمه شھدای به خون خفته خلقجاودان باد خاطره 

  !تمام نيروھای انقالبی و خلقھای تحت ستم منطقهبرقرار باد اتحاد 

  ن لند-فدايی خلق ايران فعالين چريکھای

  ٢٠١٨مبر  سپت٢٢

  

  

 

 

  


