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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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  زارشھاگ

 
  ن انگلستا–خلق ايران در لندن  یئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢١ می ٠۶

 نستال انگ-لندن  - هکسيون اول ماه ماارشی از گز
 

  

 ، به مناسبت روز جھانی کارگر و در حمايت از کارگران ايران که توسط رژيم کارگر٢٠٢١روز شنبه اول ماه مه 

 کسيونی در ميدانا اند، بار محکوم شده وار و اسارت ستيز جمھوری اسالمی به کار و زندگی در يک شرايط برده

 .شھر لندن برگزار شد" اسکوئر  ترافلگار"

. بودند ی بودند که برای برگزاری اين حرکت فراخوانی را تھيه و منتشر کردهئاز نيرو ھا فعالين سازمان ما نيز يکی

جمھوری اسالمی عليه کارگران تزئين  ۀکسيون با پوستر ھا و بنر ھای مبارزاتی در افشای سياستھای جنايتکارانامحل 

 سال اخير عليه کارگران و زحمتکشان ۴٢جنايات رژيم در طول  زھمچنين تصاوير متعددی حاوی گوشه ای ا. شده بود

 گر. در محل روی زمين قرار داده شده بودند که نظر ھر رھگذری را به خود جلب می کردند و خلقھای تحت ستم ايران

ه اشد اما بکسيون زياد شلوغ با چه به دليل محدوديتھای ناشی از شرايط اپيدمی ويروس کرونا، انتظار نمی رفت که محل

عليه تالشھای اخير دولت انگلستان برای محدود کردن  طور اتفاقی درست در ھمان ساعت و محل، تظاھرات بزرگی

 پيشنھادی ۀاين تظاھرات به طور مشخص عليه اليح. کشور برگزار می شد حقوق دمکراتيک و شھروندی مردم اين

با اعتراضات و  ليس اين کشور برای برخوردوامحدود به پانگلستان به مجلس در راستای اعطای اختيارات ن جديد دولت

 ١٠٠٠برگزار شد که حدود !) را نابود کنيد اليحه(" KILL THE BILL  "ی تحت عنوانئّتجمعات اعتراضی توده 

کسيون ما ديدن اجمعيت در محل، باعث گرديد تعداد بسيار زيادی از محيط  حضور انبوه. نفر در آن شرکت کرده بودند
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ھمبستگی ز و آرم سازمان و تصاوير ديگر، عکس بگيرند و با اھداف برگزار کنندگان آکسيون ابرا ھا و از بنرکرده 

   .اين حرکت بعد از يک ساعت و نيم با موفقيت خاتمه يافت. کنند

  !جھانی کارگر گرامی باد روز

  ! گرددکارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد

  !بايد گردد ته نابودجمھوری اسالمی با ھر جناح و دس

  ن انگلستا–خلق ايران در لندن  یئفعالين چريکھای فدا
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