
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

 

  مناف فلکی فر: فرستنده
   ٢٠١٨ اپريل ١٧

 

  گزارشی از يک حرکت افشاگرانه در لندن عليه جمھوری اسالمی
  

   

يک نمايشگاه عکس در افشای برگزاری در شھر لندن شاھد  ميدان ترافلگار اسکوئر،  ٢٠١٨پريل ا ١۴روز شنبه 

دامه کسيون مبارزاتی که دو ساعت اا اين  . جمھوری اسالمی بودۀو شکنج  رژيم دارۀجنايات و سياستھای سرکوبگران

ی خلق ايران و سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان ئن چريکھای فدابه فراخوان فعاال، داشت 

ع فوالد در ھفته ھای اخير، کارگران دالور ھفت تپه و صناي" :کيد شده بودأدر اين فراخوان ت.  سازمان يافته بود

ويش ادامه داده اند و توده ھای محروم خلق عرب که در اعتراض به فقر حق خ و مبارزه بتخوزستان ھمچنان به مقاوم

و فالکت، سرکوب و  تحقير ملی، شرايط مرگبار محيط زيستی از جمله حق حيات و نفس کشيدن به پا خاسته اند، 

ان  ايرانيبه ھمين دليل ھم از ."  جمھوری اسالمی را بار ديگر به چالش کشيده اندۀموجوديت رژيم ضدخلقی و پوسيد

در پشتيبانی از مبارزات خلق عرب در خوزستان و اعتراضات کارگران و کشاورزان و در مبارز خواسته شده بود که 

  .کسيون شرکت نمايندااعتراض به سرکوبگری ھای غير قابل توصيف رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی در اين 
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تعداد زيادی از عابران فرصت کردند ،  لندن برگزار شده بود رفت و آمد ترين نقاط کسيون که در يکی از پرادر جريان 

تا ضمن بازديد از نمايشگاه عکسی که برگزار کنندگان اين حرکت از جلوه ھای توصيف ناپذير قريب به چھل سال 

، ند جنايات جمھوری اسالمی عليه کارگران و خلقھای ستمديده، زنان، جوانان و ساير توده ھای محروم آماده کرده بود

محل تظاھرات ھمچنين با شعارھای بزرگ مرگ بر  .  بپردازندءبه بحث درمورد اوضاع ايران و منطقه با رفقا

برخی  . جمھوری اسالمی ، مرگ بر امپرياليسم و دفاع از مبارزات کارگران و توده ھای تحت ستم ايران مزين شده بود

ھای دسته جمعی و شالق زدن در معابر عام و سرکوب  ھای وحشتناک مربوط به اعدام  عکسۀاز عابرين با مشاھد

 و رژيم جمھوری اسالمی براستی چنين جناياتی ندستھآيا اين عکس ھا واقعی که  مبارزات توده ھا می پرسيدند ۀوحشيان

  با اھداف آنان ابرازء رفقاۀ آنھا پس از شنيدن توضيحات افشاگران می دھد؟يا را در حق مردم ايران انجام داده و 

  .ی می کردندئھمسو

کسيون ھمچنين يک اطالعيه به زبان انگليسی تھيه کرده بودند که در آن راجع به خيزش توده ھای ابرگزار کنندگان 

طور مشخص مبارزات خلق عرب خوزستان و ه  و تداوم آنھا و ب]جدی[تحت ستم برای نان، کار و آزادی در دی ماه

مدردی با مردم ايران عليه رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی با  برخی از عابران ضمن ھ .کارگران صحبت شده بود

در پاسخ  .  نسبت به دخالت ھای امپرياليستھا ابراز نگرانی می کردنداتوجه به تجارب گذشته در عراق و سوريه و ليبي

 و دست مردم ايرانه  مطرح می کردند که ھدف مردم ايران سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی بءبه آنھا رفقا

به ھمين ، کسب استقالل و آزادی ست و نه عوض کردن يک رژيم ضد خلقی وابسته با يک رژيم ضد مردمی ديگر 

 ۀ امپرياليستھا و با دخالت تجاوزگرانۀدليل ھم ما ھمراه با مردم انقالبی کشورمان مخالف سياست تغيير رژيم به وسيل

  .آنھا می باشيم

  

  . بعد از ظھر با موفقيت به پايان رسيد٢ ظھر آغاز و ١٢در ساعت پريل در لندن ا ١۴ ۀکسيون افشاگرانا

   انگلستان- ن چريکھای فدائی خلق ايران در لندنفعاال

  ٢٠١٨پريل ا ١۴ - ١٣٩٧ ]حمل[ فروردين٢۵

 

  


