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   انگلستان- لندن  خلق ايران درئیفعالين چريکھای فدا: فرستنده

  ٢٠١٩ دسمبر ٠۴
  

  ١٣٩٨ ]عقرب[شدگان خيزش آبان ماه گزارشی از تظاھرات در دفاع از جان بازداشت

  انگلستان- لندن

  

 و در اعتراض  ايران قيام آبان ماه توده ھای ستمديدۀ، تظاھرات بزرگی در حمايت از ٢٠١٩مبر روز يکشنبه اول دس

 نفر دی فوری و بی قيد و شرط چند ھزارضرورت آزا کيد برأت  جان به لب رسيده ومردم مبارزات ۀبه سرکوب وحشيان

 جمھوری اسالمی در وابسته به امپرياليسم  در مقابل سفارت رژيم ،  اين خيزش بزرگبازداشت شده در جريان سرکوب

صدھا ، اين تظاھرات که با فراخوان نيروھای سياسی و چپ و مخالف رژيم سازمان داده شده بود  در. لندن برگزار شد

دن بنرھای بزرگی حاوی پا کر  با برردُ از جمله احزاب کن سياسی گروه ھای مختلف مبارز و فعاالتن از ايرانيان

 جمھوری اسالمی شرکت داشته و به شعار دادن عليه رژيم جمھوری اسالمی و سرکوبگر جنايات رژيم تصاويری از
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مرگ بر جمھوری "  نظيرئیرھا شعا، با شور فراوان، تظاھر کنندگان .حمايت از خيزش اخير گرسنگان پرداختند

،  "جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد"،  "مرگ بر روحانی"،  "مرگ بر خامنه ای"،  "اسالمی

مرگ بر "،  "زندانی سياسی به ھمت توده ھا آزاد بايد گردد"،  "دستگير شدگان خيزش اخير بايد بالدرنگ آزاد شوند"

  . را به زبان ھای فارسی و انگليسی فرياد می زدند... و " مس سوسياليپيروز باد"و " البزنده باد انق"،  "ديکتاتور

سفارت ننگين جمھوری اسالمی و  ۀجھت جلوگيری از ورود تظاھرکنندگان به محوطستان ليس انگلو پدر اين تظاھرات

 سدی در مقابل ًآورده و عمال شمار بزرگی از نيروھای خود را به محل ، جاسوسیۀ تظاھرکنندگان به اين النحملۀ

با بدرفتاری با تظاھر ھا  آن .ايجاد کرده بود، ھا برای حمله به سفارت تالش ھم نمودند  تظاھرکنندگان که برخی از آن

 سرکوبگرھا يعنی حفاظت از منافع رژيم   خود در پيشبرد سياست کنونی امپرياليستۀبه وظيف آزاديخواهچپ و کنندگان 

ھا با  آن. ی اسالمی از گزند مبارزات مردم ايران و حاميانشان در خارج کشور را به پيش می بردندو جنايتکار جمھور

 سفارت و حمله به آن را خنثی ۀبسيج نيروھای فراوان خود، يکی دو بار تالش بخشی از جمعيت برای ورود به محوط

بل چشم امق در ،مزدور سلطنت طلب تجاعی و، نيروھای ار اين در حالی بود که چند روز قبل از اين تظاھرات. کردند

تجمع جا  رفته و در آنتا در مقابل درب اصلی سفارت  راحتی توانستندھا ب ليس و بدون عکس العمل جدی آنوھمين پ

 فرياد ھای ننگين ، ت ھا امپرياليسۀبر پا شده با بودجھای ارتجاعی و  ھای زوم شدۀ تلويزيون  در مقابل دوربينتا .کنند

 کشور که جان بر کف برایسر دھند و در مقابل چشمان جوانان مبارز و توده ھای به پاخاسته در داخل " ويد شاهجا"

اين گونه جلوه دھند که گويا تمام تظاھر کنندگان و ايرانيان ، ھا ريختند  به خيابان" نان، کار، مسکن، آزادی و استقالل"

  . سرکوبگر ھستندخارج کشور طرفدار سلطنت و حکومت شاه مزدور و 

ارتجاعی سلطنت   طرفداران،  در مقابل سفارت جمھوری اسالمینيروھای آزاديخواهجدا از تظاھرات ، روز يکشنبهدر 

در  رھبر شان رضا پھلوی از ئیو عکس ھانشان و خورشيد  ھای شير با حمل پرچمد که ندپھلوی نيز به چشم می خور

ھنگامی که نيروھای مبارز و چپ در  ،  در ابتدای اين حرکت.می دادند شعاريم ضد مردمی شاھنشاھی رژحمايت از 

 با بيشرمی ،  اين گروهولينؤمس ھا و شعارھای خودشان در فاصله ای از سلطنت طلبان برآمدند، صدد بر پا کردن پرچم

ھا پرداخت و  ليس نيز به ھمکاری با آنو را ندھند و پھا در مقابل سفارت  حضور آنۀليس خواستند که اجازوتمام از پ

بدون ،  اما با پايداری نيروھای چپ .  تجمع در محل را به تظاھرکنندگان غير سلطنت طلب ندھدۀمی خواست که اجاز

، ساير گروه ھا توانستند تظاھرات خود را  سرانجام در فاصله ای با سلطنت طلبان،  گوش فرا دادن به اين خواست

ھای   کوشيدند تا با حمل عکس، سلطنتعناصر شناخته شدۀ طرفدار برخی از ، چند بار  با وجود اين. زمان بدھندسا

 نمودهو صف بندی ھای موجود را مخدوش کرده  درون صف تظاھرات نيروھای چپ و مبارز نفوذ ، فرزند شاه مزدور

 ری نيروھای مبارز و راندن عناصرنيز با ھشياانه  تالش مذبوحاين. حرکت سلطنت طلبان جلوه دھندتظاھرات را کل و 

که گروھی از سلطنت طلبان برای  کمی بعد نيز بعد از آن. روھای غير سلطنت طلب عقيم ماندلطنت طلب از صف نيس

 ، نيروھای چپ و کمونيست  تجمع پرداختند، ھنگام عبور از مقابلئیرفتن به محلی ديگر از مقابل سفارت به راھپيما

اين حرکت با . را سردادند" جاويد شاه"نه شروع به تعرض لفظی به تظاھرکنندگان کردند و شعارھای ننگين بيشرما

 پاسخ نيرو ھای مترقیاز سوی " ، حکومت شوراھا نه مال، نه شاه می خوايم "و " مرگ بر ديکتاتور"شعارھای 

  .شايسته گرفت

ن طور که فعاال که ھمان  بار ديگر نشان داد در لندن روز يکشنبهتجمع ھای سلطنت طلبان در برخورد ھا و تالش

 در گزارش حرکتھای اعتراصی شان به مردم و افکار ئی خلق ايران در کشورھای مختلف اروپائیچريکھای فدا

سلطنت طلبان به عنوان يک نيروی وابسته به امپرياليسم در خارج کشور عليه توده ھای به  ، عمومی توضيح داده اند
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 با وقوع خيزش قھرآميز گرسنگان در داخل ً اخيرا، نيروھای سلطنت طلب.  بوده و می باشندھا ن آنا مدافعپاخاسته و

با انقالب توده ھای  با سودای بازگرداندن حکومت منفور پادشاھی که چھل سال پيش ، عليه جمھوری اسالمی کشور

،  ربۀ آخر را خورد و به زباله دان تاريخ افکنده شدض ،ريخته بودندھا که در ابعاد ميليونی به خيابان ايران  ۀستمديد

ھای تبليغاتی   بوقو با پوشش تبليغاتی گسترده ای کهباره پيدايشان شده  اکنون بار ديگر در صحنۀ خارج کشور يک

شند  می کو،  و شرکاء برايشان مھيا ساخته اند"ايران اينترنشنال" و "من و تو" و "بی بی سی"وابسته و ارتجاعی نظير 

برای ايفای نقش ضد ، ، اگر اربابان جھانی شان صالح ديدند  تا با توجه به بحران فزايندۀ گريبانگير جمھوری اسالمی

اين . گی خود را به نمايش بگذارند آماد،  ايرانۀانقالبی خود يعنی سرکوب انقالب و حفظ نظام سرمايه داری وابست

  .    دمی به آن توجه کرده و با اتحاد و يکپارچگی با آن برخورد کنندھشداری ست که بايد تمام نيروھای مبارز و مر

حدود ھزار تن از ايرانيان خارج کشور از جمله شمار ، که از ساعت يک بعد از ظھر شروع شد اين تظاھرات  در

رفقای به ھمراه  خلق ايران در لندن ئیفعالين چريکھای فدا. رد شرکت کردندُويژه جوانان که ، ب بسيار زيادی از جوانان

 از فراخوان دھندگان اين تظاھرات بودند و رفقای ما با آرم ، سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان

بعداز ظھر به  سهاين تظاھرات موفقيت آميز در ساعت حدود . داشتندھای سازمان در اين تظاھرات شرکت  و پرچم

  .پايان رسيد

  !ه به امپرياليسم جمھوری اسالمینابود باد رژيم وابست

  ! در ھر شکل و شمايلیمرگ بر ارتجاع

  !زنده باد شورش گرسنگان، زنده باد انقالب

   انگلستان- لندن  خلق ايران درئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩مبر  دس٢

  


