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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 REports  گزارشھا

 
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٨ جنوری ٠٩
  

  لندن در حمايت از خيزش توده ھا در ايراندر گزارشی از تظاھرات 

  

تظاھرات بزرگی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن برگزار شد که در حمايت ،  ٢٠١٨ نوریج ۶روز شنبه  

ز ظھر  بعد ا٢در اين تظاھرات که از ساعت . از خيزش انقالبی اخير توده ھای تحت ستم ايران سازمان يافته بود

در طول تظاھرات .  تن از ايرانيان مقيم لندن شرکت داشتند۵٠٠حدود ،  به طول انجاميد ۴شروع شد و تا ساعت 

شعارھای ، اکثر آنھا مضمون شعارھای زياد و متنوعی از سوی نيروھای مختلف در اين حرکت سرداده شد که 

مرگ " ،"مرگ بر خامنه ای"، "ر جمھوری اسالمیمرگ ب: "برخی از شعارھا به شرح زير بودند. سرنگونی رژيم بود

زندانی سياسی به ھمت توده ھا آزاد بايد "، "نابود بايد گردد، با ھر جناح و دسته ، جمھوری اسالمی "، "بر روحانی

مرگ بر  "،"کارگر زندانی آزاد بايد گردد"، "زنده باد سوسياليزم"، "زنده باد انقالب"، "نان، کار، آزادی"، "گردد

" مرگ بر جمھوری اسالمی"ھمچنين تظاھر کنندگان شعارھای ... و " مرگ بر حکومت شکنجه"، "کومت زن ستيزح

  .را به زبان انگليسی نيز سردادند
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يکی از ويژگی ھای اين تظاھرات شرکت تعداد زيادی از جوانان بود که با شور و ھيجان شعارھای ضد رژيمی سر می 

  . دادند و از مبارزات مردم در داخل ايران حمايت می کردند

در طول تظاھرات بحث ھای زيادی در مورد جنبش مردمی اخير و وضعيت و چشم انداز آن در بين تظاھر کنندگان 

 مشترکی که در اکثر اين بحث ھا مطرح می شد اين بود که بايد با تمام توان از خيزش جاری ۀت می گرفت و ايدصور

  . توده ھای ستمديده حمايت نمود و افشاگر سرکوبگری ھا و ددمنشی ھای رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی بود

زمان دمکراتيک ضد امپرياليستی با انتشار فراخوانی ن سادر انگلستان به ھمراه فعاالايران ن چريکھای فدايی خلق فعاال

ن سازمان، با نصب بنرھای در جريان تظاھرات امروز، فعاال.  نيروھای دعوت کننده اين تظاھرات بودندۀاز زمر

  .  جنايات قريب به چھل سال حکومت جمھوری اسالمی عليه مردم را به نمايش درآورده بودند، بزرگی 

  ی خلق ايران در انگلستانن چريکھای فدايفعاال

  ٢٠١٨ نوریج ششم

  


