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 Reports  گزارشھا

  
  نچريکھای فدائی خلق ايران در لند فعالين
 ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٧

  

 نمبر در لند سپت٢۴آکسيون  رشی ازگزا

 
، يک آکسيون ٢٠٢٢ مبر سپت٢۴ بعد از ظھر امروز، شنبه، از خيزش انقالبی توده ھای تحت ستم در ايران، در حمايت 

يون که به فراخوان فعالين چريکھای فدايی جريان اين آکسدر . لندن برگزار شد" ترافلگار اسکوئر "مبارزاتی در ميدان

 دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان سازمان يافت صدھا اطالعيه به زبان خلق ايران در لندن و سازمان
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محل . در ميان عابرين پخش شد امينی)مھسا(انگليسی در توضيح شرايط انقالبی و قيام توده ھا در ايران پس از قتل ژينا 

مراکز توريستی ست با بنرھا و تصاوير متعددی از جنايات  يون که يکی از نقاط پر رفت و آمد لندن و يکی ازآکس

و زحمتکشان و زنان و جوانان ايران تزيين شده بود که توجه حاضران در محل را بر  جمھوری اسالمی عليه کارگران

مرگ "، "جناح و دسته نابود بايد گردد می با ھرجمھوری اسال"و " مرگ بر جمھوری اسالمی "شعارھای. انگيخت می

زندانی سياسی آزاد بايد "و " اعدامھا بايد متوقف شوند"، "آزاديبخش خلقھای تحت ستم بر امپرياليسم، زنده باد مبارزات

  .بنرھا به چشم می خورد به زبانھای فارسی و انگليسی بر روی... و " گردد

 

سياسی ايران -اقتصادی سخنرانی ھايی به زبان انگليسی ايراد نمود و در باره شرايطاين آکسيون يکی از رفقا  در جريان

امينی ) مھسا(چگونگی قتل دختر کرد، ژينا  و چھل و سه سال جنايات جمھوری اسالمی صحبت کرد و پس از توضيح

 مبارزات جاری در را عليه کل نظام ظالمانه حاکم در پی آورد، از که يک موج بزرگ از خيزش قھرمامانه مردمی

. گفت ضرورت حمايت مردم آزاديخواه در کشورھای ديگر از مبارزات حق طلبانه مردم ايران سخن جامعه گفت و از

به زبان انگليسی از سوی " اسالمی مرگ بر جمھوری "سخنرانی اين رفيق با تشويق جمعيت روبرو شد و شعارھای

  .جمعيت تکرار شد

 

با پيوستن به آکسيون ...  ادی از جوانان و مردم ساير کشورھا از اسپانيا، انگليس، لبنان واين حرکت تعداد زي در جريان

يکی از عابران که . پا کنندگان آکسيون اعالم می کردند و صحبت با رفقا ھمبستگی خود را با اھداف مردم ايران و بر

 ھمين "اھراتی را ترتيب داده بودند گفتبه سلطنت طلبان که در گوشه ای ديگر تظ يک مرد انگليسی بود ضمن اشاره

مردم . مبارزين واقعی را کشتند بودند که شرايط آوردن رژيم اسالمی را بر ايران فراھم کردند و) شاه(ھا و رژيمشان 

  ".برخاستند، اما جمھوری اسالمی انقالب مردم را در ھم شکست ايران برای يک انقالب واقعی عليه شاه و اربابانش

 

دارد که به من ھم آگاھی  مادر من يک فعال سياسی آگاه است و از ايران اطالعات زيادی "اسپانيايی نيز گفت يک دختر

من مطمئنم که مردم ايران . بخصوص زنان مرتکب شده است ما ميدانيم که اين رژيم چه جناياتی عليه مردم و. داده است

ی مبارزات جاری در ايران و برای شما در پشتيبانی از اين خواھند رسيد من برا دير يا زود با مبارزاتشان به آزادی

چگونگی حمايت آز آن ھا  اين جوان سپس از رفقا خواست که او را از حرکتھای آينده و" آرزوی موفقيت دارم مبارزات

 .مطلع کنند

  . با موفقيت پايان يافت٣آکسيون حمايتی از ساعت يک بعداز ظھر آغاز و در ساعت  اين

  توان باد مبارزات سلحشورانه توده ھای به پاخاستهھر چه پر 

 !سرنگونی جمھوری اسالمی برای

  !اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری
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