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  ٢٠١٩ اکتوبر ١۵
 
 

  گزارش تظاھرات در حمايت از مبارزات کارگران ايران: لنداھ
 

 

در " لندا ھ-  حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايرانۀکميت" ، به فراخوان ٢٠١٩بر و اکت١٠روز پنج شنبه 

 ھای  ايران توسط رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی و صدور محکوميت ۀ کارگران رنجديدباعتراض به سرکو

) الھه( لند در دن ھاخادر مقابل پارلمان ھ، تظاھراتی رای کارگران دستگير شده در تجمعات کارگری سنگين ب

کارگر "،  " سرنگون بايد گردد،جمھوری اسالمی " ی ھمچونئ با سردادن شعارھاتظاھرکنندگان . برگزار شد

عليه کارگران و توده کتاتوری حاکم ديات خشم و نفرت خود را نسبت به چھل سال جناي... و" آزاد بايدگردد، زندانی 

در طول مسير . ندی کردئراھپيمادر ھمين شھر  سپس به سمت سفارت جمھوری اسالمی اعالم نموده وھای ستمديده 

ی شرکت کنندگان به سردادن شعار عليه رژيم جمھوری اسالمی و دفاع از مبارزات و خواستھا، ی ئراھپيما

  .و خواھان آزادی زندانيان سياسی در ايران شدندکارگران ادامه دادند 

با برافراشتن آرم سازمان  ،  مزبور می باشندۀلند که خود بخشی از کميتای خلق ايران در ھئفعالين چريکھای فدا

ی به افشای جنايات رژيم وابسته به امپرياليسم ئمااعتراضی شرکت داشته و در طول راھپفعاالنه در اين حرکت 

  .المی پرداختندجمھوری اس

  !آزاد بايد گردد، ، زندانی سياسی  کارگر زندانی

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  !نابود بايد گردد، با ھر جناح و دسته ، جمھوری اسالمی 

  !پيروز باد انقالب، زنده باد سوسياليسم

  لندا ھ–آمستردام  فعالين چريکھای فدايی خلق ايران

  ٢٠١٩بر و اکت١٠

  

 
 

   از تظاھرات لندنیگزارش
  !هيردستان سوره در کُ يرکات دولت تُ يدر اعتراض به جنا

   
 یگر اروپا و جھان، در اعتراض به لشکر کشي در شھر لندن ھمچون ده ھا شھر د٢٠١٩بر و اکت١٢روز شنبه 

انه، ي وحشۀن حمليستھا در مقابل ايالي امپریه و سکوت رسوايردستان سوران به کُ خ دولت اردوۀتکارانيجنا

 یافته بود، به رغم ھواي لندن سازمان یردھاو کُ  رک تُ ۀھرات که توسط جامعن تظايدر ا.  برگزار شدیتظاھرات

تظاھر کنندگان با سردادن .  شرکت کردندیاسي سیروھايم لندن و ني مقیھا رکردھا و تُ  از کُ  ، صد ھا نفریباران

ما و "،  "ف کننده را متوقيرکست تُ يم فاشيت از رژيد حمايستھا باياليامپر"ر ي، نظیسي به زبان انگلیئشعارھا

، " ردستان خارج شودد از کُ يه بايرکارتش تُ "،  " ستیستيک حکومت فاشيه يرکم تُ يرژ"،  "مي ھستیکيروژاوا 

 کرده و یابان را طين خيچند... و " ديدار شويانگلستان، لندن، از خواب ب"و " ان ھمان داعش استخحکومت اردو"

  . ه تجمع کردنديرکتکار تُ يم جنايسرانجام در مقابل سفارت رژ

دند يه دراز کشيرکک در مقابل درب سفارت تُ يک اقدام سمبولي از تظاھرکنندگان در ی عده ایئان تجمع نھايدر جر

 چند یئان تجمع نھايدر جر.  آنھا را گرفتین اقدام افشاگرانه و اعتراضي اس با دخالت خود جلويس انگليلوکه پ

ه و کشتار يردستان سوره به کُ يرک تُ یت تھاجم نظاميز در محکومين یرک و تُ یرد و کُ یسي به زبان انگلیسخنران

  . رد انجام شد گناه کُ یمردم ب

سم و يالياست امپرين تظاھرات شرکت کرده و سيران در لندن با حمل آرم سازمان در اي خلق ایئ فدایکھاين چريفعال

 و ءشرکت رفقا. ه را محکوم کردندي سوررده خلق دالور کُ يان علختکار اردوي حکومت جنایعنيم وابسته اش يرژ
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م بعد از ظھر آغاز و يو ن چھار ن تظاھرات از ساعتيا. رو شده ن روب آرم سازمان با استقبال تظاھر کنندگاۀمشاھد

  .   افتيان يه پايرکم در مقابل سفارت تُ ي شش و ندر ساعت

  !انختکار اردويم جنايش، رژ ایريسم و سگ زنجياليمرگ بر امپر

  ! جنگدی می آزادیرد که برا کُ ۀلق رزمندزنده باد خ

   انگلستان- ران در لندني خلق ایئ فدایکھاين چريفعال

  ٢٠١٩بر و اکت١٢

 


