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 Reports  زارشھاگ

  
  نی خلق ايران در انگلستائکھای فدافعالين چري

  ٢٠١٩ نومبر ٢۶

  

 گزارش کوتاھی از تظاھرات در حمايت از خيزش توده ھای به پاخاستۀ ايران

   انگلستان-لندن 

  
 ١۵٠ی به پاخاستۀ ايران در نزديک به در دفاع از قيام توده ھا، تظاھرات بزرگی  ٢٠١٩مبر  نو٢٣بعد از ظھر شنبه 

چند .  برگزار شد، در لندناين حکومتارت  در مقابل سف، جمھوری اسالمیوابسته به امپرياليسم عليه رژيم شھر کشور

در اين تظاھرات شرکت کردند و با سردادن  ،ن نيروھای سياسی مخالف رژيمصد تن از ايرانيان مبارز و فعاال

 که یئتوده ھا.  ضد رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی به پژواک صدای توده ھای در بند ايران پرداختندهی بئشعارھا

 ،با حمله به نيروھای سرکوبگر و نھادھای غارتگر و سرکوبگر دولتیمايه گذاردن از جان خود  با ، اخيرۀدر يک ھفت

  .  به پا خاسته اند، و مردم ستيزجنايتکار سرنگونی اين رژيم برای

جمھوری اسالمی عليه کارگران،  سالۀ ۴٠ حاوی برخی از جنايات ، بنرھای بسيار بزرگی،در طول اين تظاھرات

ھای فارسی و  شعارھای بسيار زيادی به زبان. ندبه نمايش درآمده بودھای تحت ستم ايران   خلقزنان، جوانان و
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با ھر جناح و دسته نابود بايد جمھوری اسالمی : "ھا به شرح زير بودند  که برخی از آنندردی سرداده شدُانگليسی و ک

،  "مرگ بر اصل واليت فقيه" ، "حانیمرگ بر رو"، " مرگ بر خامنه ای"،  "مرگ بر جمھوری اسالمی" ، "گردد

  .. .و" زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليزم "، "نان، کار، آزادی" ، "رگ بر حکومت مذھبی و زن ستيزم"

 را به خود جلب کرده بود و بسياری از رانندگان با به غير انگليس و ظاھر کنندگان توجه عابران انگليسشعارھای ت

  .ھای خود از تظاھرکنندگان حمايت می کردند مبيلصدا درآوردن بوق اتو

 در صدد ءاز نکات قابل توجه در تظاھرات امروز شرکت تعداد بسيار زيادی از جوانان بود که ضمن صحبت با رفقا

 اين تظاھرات،  ديگراز ويژگی ھای. تحقيق در مورد ماھيت و ھويت جريانات سياسی و ارتقاء آگاھی سياسی خود بودند

برخی از آنان نظير ند و بود که به لحاظ ماھيت طبقاتی از يک جنس نبود مقابل سفارتدر ی ئھمزمان نيروھا حضور

تحرکات  به خاطر خيزش گرسنگان در ايران و لرزه افتادن بر حاکميت ضد خلقی جمھوری اسالمی، کهسلطنت طلبان 

نتسب به رژيم ضد خلقی پھلوی و عکس ھای پسر ھای م در اين تظاھرات شرکت نموده و پرچمتازه ای پيدا کرده اند، 

من و "ی که بلندگوھای تبليغاتی امپرياليستی نظير ئبا فضا نيروھا که بوی کباب شنيده اند، اين. شاه را بلند کرده بودند

 و به تعرض لفظی در اواخر تظاھرات ،به طور آگاھانه برای سلطنت طلبان فراھم کرده اند" ايران اينترنشنال"و " تو

 پيش رفتندزيکی با يکی از تظاھر کنندگان  و با فحاشی حتی تا مرز درگيری ف نسبت به نيروھای ديگر پرداختندفحاشی

. که خواھان آن بود سلطنت طلبان عکس ھای رضا پھلوی را باالی سر او نگيرند و صف تظاھرات را مخدوش نکنند

و با ھشياری نيروھای مبارز خنثی  ،ا و ايجاد درگيریمخدوش کردن صف نيروھ  جھتسلطنت طلبانھای  البته تالش

  . ھا انجاميد ی بيشتر آنئبه رسوا

فعالين چريکھای فدايی خلق ايران و سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان از فراخوان دھندگان اين 

. پرچم سازمان در اين تظاھرات شرکت کردند ی خلق ايران با آرم وئفعالين چريکھای فدا. بودندموفقيت آميز تظاھرات 

  .  پايان يافتچھار بعد از ظھر شروع و حدود ساعت يکتظاھرات امروز از ساعت 

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !نه کارگران و خلقھای تحت ستم کشورمان عليه دشمنان رنگارنگشانناپيروز باد مبارزات قھرما

  ی خلق ايران در انگلستانئکھای فدافعالين چري

 ٢٠١٩مبر  نو٢٣

  
  

  


