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  انگلستان - فعالين چريکھای فدائی خلق ايران در لندن

 ٢٠١٨ سپتمبر ١٩
 

 گزارشی از تظاھرات در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن

   

تظاھرات بزرگی در مقابل ، نيروھای مختلف سياسی مخالف جمھوری اسالمی طيفی از  ، ٢٠١٨مبر  سپت١۵روز شنبه 

 و اين حرکت مبارزاتی در اعتراض به اعدام ھای اخير رژيم دار. سفارت جمھوری اسالمی در لندن برگزار کردند

 خشم و ، نفر از ايرانيان با شرکت در اين تظاھرات ١۵٠نزديک به .  جمھوری اسالمی سازمان داده شده بودۀشکنج

ردستان به ُوص در ک جمھوری اسالمی در سراسر کشور و به خصۀنفرت خود را نسبت به سياستھای سرکوبگران

با ھر جناح و دسته ، جمھوری اسالمی "  ،"میمرگ بر جمھوری اسال"با سر دادن شعار ھائی چون  و نمايش گذاشته 

  .خواست قلبی ميليونھا ايرانی را فرياد زدند، " نابود بايد گردد، 

کنندگان پس از تجمع در مقابل سفارت رژيم و برافراشتن بنر ھا و پرچم ھای خود در مقابل سفارت و سر ات  تظاھر

به سمت کنسولگری جمھوری اسالمی راھپيمائی نموده و ، دادن شعار ھای مبارزاتی عليه ديکتاتوری حاکم بر ايران 

در اين زمان پرچم رژيم نيز در مقابل کنسولگری به آتش کشيده . کنسولگری به شعار دادن پرداختندمدتی نيز در مقابل 

  . شد

 ۀنجی، عابران و رھگذران در جريان موج اخير جنايات ماشين دار و شکئدر ھر دو قسمت اين تظاھرات و راھپيما

فعالين چريکھای فدائی خلق ايران . جمھوری اسالمی و خواست توده ھای تحت ستم برای نابودی اين رژيم قرار گرفتند

در اين حرکت مبارزاتی خود با آرم سازمان  و  دادهفراخوانی بودند که برای انجام اين حرکت ئ نيروھاۀزمردر لندن از 

  .واجه شدمقيم لندن مان آزاديخواه ني ايرا با استقبالاين حرکت مبارزاتی. کردندشرکت 
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