
 گزارشی از تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسالمی

 انگلستان – لندن

 

  

در دفاع از اعتراضات دانشجویان و مردم جان به لب رسیده که برغم همه ،  1212ژانویه  21روز یکشنبه 

وحشیگری ها و سرکوب های جنایتکاران حاکم باز هم علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی به 

تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری ،  ندددا سر" مرگ بر جمهوری اسالمی"ای و شعارهاعتراض برخاستند 

با استقبال تعدادی و این تظاهرات که از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر ادامه داشت . در لندن برگزار شد اسالمی

های در طی تظاهرات شعار های بسیاری علیه جنایتکاران حاکم به زبان  .از ایرانیان مقیم لندن مواجه شد

، "نابود باید گردد، جمهوری اسالمی" :برخی از آن ها به شرح زیر بودند که ندانگلیسی و فارسی سر داده شد

مرگ بر "، "مرگ بر خامنه ای"، "جنبش ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد، مرگ دیکتاتورها  تا"

، "پیروز باد سوسیالیسم" ،"زنده باد انقالب"، "جناح و دسته نابود باید گرددجمهوری اسالمی با هر "، "روحانی

در جریان تظاهرات ... و، "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "مرگ بر رژیم زن ستیز" ،"اره شوراییآزادی، اد کار، نان،"

نیز های داخل کشور سر داده اند  شعار های انقالبی ای که دانشجویان و مردم در حرکتتا برخی از تالش شد 

تظاهرات با بنر های  محل". چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر " :د از جمله شعار داده شد کهنتکرار شو

.  شده بودعلیه کارگران و توده های تحت ستم تزیین جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی صاویر بزرگ حاوی ت

تجمع و شعار های تظاهرکنندگان توجه عابران را به خود جلب کرده و برخی از رانندگان با به صدا درآوردن بوق 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با آرم و پرچم سازمان   .ت می کردنداتومبیل های خود از تظاهرکنندگان حمای

 .در این تظاهرات شرکت داشتند

 

 ! گران، نابود باید گردد نوکر غارت کشان، جمهوری اسالمی، دشمن زحمت

 !زنده باد انقالب گرسنگان برای نان، کار، آزادی

 

 انگلستان -لندن  در های فدایی خلق ایران فعالین چریک

 1212ژانویه  21

 

   


