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 ن انگلستا- لندن ران دري خلق ايی فدایکھاين چرفعاال

  ٢٠١٨ جنوری ١۶
 

  ٢٠١٨ نوریج زدھميس از تظاھرات روز شنبه یگزارش
   در لندنی اسالمیدر مقابل سفارت جمھور
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تعداد ) ٢٠١٨ نوریج ١٣(ران، امروز شنبه ي به پاخاسته در ای توده ھایزش اتقالبي از خیتي تظاھرات حماۀدر ادام 

 و یئمايسپس راھپم در لندن دست به تجمع و يرژ ۀ در مقابل سفارت خانیاسين  سان مبارز و فعااليراني از ایاديز

 با ھم دارند ی که نه رابطه ایاسي گوناگون سیرو ھايمحل تظاھرات در عمل به محل تجمع ن.  زدنداباني در ختظاھرات

ک با فراخوان خاص خود يھر که  یئرو ھاين. ل شده بوديشان موجود است، تبد ني مابی فیاسي سۀني در زمیو نه توافق

  .م دست به تجمع زده بودنديقابل سفارت رژدر م

 مشترک ۀيک اطالعيان در انگلستان با يراني ایستياليک ضد امپريران و سازمان دمکراتي خلق ایئ فدایکھاين چرفعاال

ن حرکت يفعاالنه در ا،  با حمل آرم و پرچم سازمان ءرفقا. ن تظاھرات بودندي ای فراخوان دھنده برایروھاياز زمره ن

 بعد از ظھر در مقابل ساختمان ٢ن حرکت از ساعت يا .ران شرکت داشتندي تحت ستم ای در دفاع از توده ھایاتمبارز

با ھر جناح ،  ی اسالمیجمھور"،  "ی اسالمیمرگ بر جمھور "ی شعارھای آغاز شد و صدای اسالمیسفارت جمھور

،  "زيمرگ بر حکومت زن ست"، " د گرددياد باآز، به ھمت توده ھا ،  یاسي سیزندان"، "د گرددينابود با، و دسته 

 ی تمام فضا"زمياليزنده باد سوس"و " زنده باد انقالب"،  "یمرگ بر حکومت مذھب" ،  "مرگ بر حکومت شکنجه"

 خود از ینھايا به صدا درآوردن بوق ماشيرھگذران با بلند کردن دست و . را پر کرده بودم مزدور يمقابل سفارت رژ

 خود محل سفارت یت تظاھرکننده با پالکاردھا و بنرھاي بعد از ظھر جمع٣در ساعت  . کردندیمت يمان تظاھرات حيا

 در ی اسالمی جمھوری به طرف محل کنسولگریئماي به راھپیسي به زبان انگلیئرا ترک کرده و با سردادن شعار ھا

، "ی اسالمیمرگ بر جمھور ": دادندی شعار میسي به زبان انگلیئمايان راھپيتظاھر کنندگان در جر. لندن به راه افتادند

 کردن و سرکوب یقربان"، "ابديان يد پايران بايشکنجه و کشتار در ا"،  "یمرگ بر روحان"، " یمرگ بر خامنه ا"

" ین المللي بیزنده باد ھمبستگ"، " د گردنديآزاد با،  ی زندانی، دانشجویکارگر زندان"، "د متوقف شودي بایرانيزنان ا

  ... و 

گوش دادن به  پس از آنان زين قسمت نيدر ا توجه مردم و عابران را به خود جلب کرده بود و ،انيماي راھپیشعارھا

با به صدا ز يل ھا ني از اتوموبیرانندگان برخ.  کردندیت ميآنان حما یو شعارھاان يماياز مواضع راھپ ،شعارھا

 و سردادن شعار یئمايراھپم ساعت يپس از حدود ن.  کردندیق ميرا تشوشان تظاھر کنندگان درآوردن بوق  ماشين ھای 

ده و يرسدر لندن  ی اسالمی جمھورراھپيمايان به مقابل کنسولگری ،راني کوتاه راجع به اوضاع ای ھایو سخنران

ن يا  .شد سرداده یشتريبا شدت ھر چه ب زي در آن نقطه ن"زنده باد انقالب"و " ی اسالمیمرگ بر جمھور "یشعارھا

   .ديان رسي بعد از ظھر به پا۴ز در ساعت يت آميتظاھرات موفق

  کرد حضوری را به خود جلب می توجه ھر فرد،ی اسالمیکه در تجمع مقابل سفارت جمھور یقابل تعمق از نکات یکي

به ن شعارھا يا  ازیکيدر  . دادندی در جمع خود سر م بود که آنھای از شعار ھائی و برخھواداران سازمان مجاھدين

 به پا ی توده ھاۀخواھانيآزادزش يخ با ھر جناح و دسته اش توسط ی اسالمی جمھورید بر ضرورت سرنگونيکأ تیجا

 یاست ارتجاعي که آشکارا در انطباق با سی شعار!  شدی سرداده م"ستخواست رژيم چنج خواست ما "خاسته شعار

م از باال ير رژيياست تغي سۀکا قرار دارد که اشاعه دھنديمرادر  یستيالين محافل جنگ طلب امپري از راست تریبخش

 ۀديکه مردم ستمد ی در حالران شناخته شده اند؛ي منطقه و اۀدي ھستند که به عنوان دشمنان مردم ستمدیئتوسط قدرت ھا

 دست خود و با  را بهی فساد و تباھۀن جرثوميدر تالش اند تا ا" ی اسالمیمرگ بر جمھور"اد ي با فر وپاخاستهه ما ب

  . ندازنديخ بيش به زباله دان تاري خوۀمبارزات قھرمانان

   انگلستان- لندن ران دري خلق ايی فدایکھاين چرفعاال

  ٢٠١٨ نوریج زدھميس


