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 Reports  زارشھاگ

 
  نانگلستا - ی خلق ايران در لندنئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢٠ اگست ١٩
  

   اعتراضات و اعتصابات کارگران ايران کسيون حمايت ازاگزارشی از 
 انگلستان - لندن

  

ست گا ١۶ری در ايران، امروز يکشنبه وسيع کارگ کسيون ھای مبارزاتی حمايت از اعتصابات و اعتراضاتادر تداوم 

کنسولگری جمھوری اسالمی در لندن برگزار شد که در آن شماری از ايرانيان  ، يک تظاھرات ايستاده در مقابل٢٠٢٠

 در جريان اين حرکت، شعارھای زيادی به زبان ھای  .ن سازمان ھای سياسی شرکت کردندمبارز و فعاال آزاده و

 در داخل واحد صنعتی انگليسی و فارسی در حمايت از اعتصابات و اعتراضات کارگری جاری در ده ھا کارخانه و

جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود " ، " اسالمی مرگ بر جمھوری " اين شعارھاۀاز جمل. کشور، سر داده شد

ترور ، شکنجه، "، "زندانی، آزاد بايد گردد زندانی سياسی، کارگر"، "زنده باد اعتصاب، زنده باد انقالب" ، "بايد گردد

از "، " تمومه ماجرااصالح طلب، اصولگرا، ديگه"، "رانيم، کنارشان می مانيمفرزند کارگ"، "زندان نابود بايد گردد

 ... و " نان، کار، آزادی"، " ھفت تپه تا تھران، زحمتکشان در زندان

بنرھا،  کسيون به نمايش درآمده بودند و يکی از ايناحاوی جنايات جمھوری اسالمی، در محل  ھمچنين بنرھای بزرگی

  .با شعار مرگ بر جمھوری اسالمی، روی ميله ھای جلوی کنسولگری نصب شده بود
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 از شرکت کنندگان در تظاھرات، با تخم مرغ درب اصلی و پنجره ھای کنسولگری را مورد در انتھای اين حرکت، يکی

ليس را به محل فرا وابزده پشت )موسوم به کنسولگری(حمله قرار داد و مزدوران رژيم در داخل ساختمان جاسوس خانه 

 کارگران در جريان اين حرکت، برخی اطالعيه ھای انگليسی در توضيح شرايط وخيم کار و حيات ھمچنين  .خواندند

  .در محل پخش شدند

ساعت  اتی بودند که درز اين حرکت مبارۀخلق ايران در لندن يکی از جريانات فراخوان دھند یئفعالين چريکھای فدا

   .و در ساعت يک و نيم بعد از ظھر با موفقيت به پايان رسيد ظھر آغاز ١٢

  !شان حق کارگران ايران برای کسب حقوق بۀپيروز باد مبارزات دليران

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

  انگلستان - ی خلق ايران در لندنئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ست گاشانزدھم 

 
 
 
   


