
   ٢٠١٨ هیژانو زدهميس از تظاهرات روز شنبه یگزارش

   در لندنی اسالمیدر مقابل سفارت جمهور

  

   

  

  

تعداد ) ٢٠١٨ه ی ژانو١٣(ران، امروز شنبه ی به پاخاسته در ای توده هایزش اتقالبي از خیتیدر ادامه تظاهرات حما

سپس م در لندن دست به تجمع و یرژ در مقابل سفارت خانه یاسين  سيان مبارز و فعاليرانی از ایادیز

 که نه یاسي گوناگون سیرو هايمحل تظاهرات در عمل به محل تجمع ن.  زدنداباني در ختظاهرات و ییمايراهپ

 ییرو هاين. ل شده بودیشان موجود است، تبد ني مابی فیاسينه سي در زمی با هم دارند و نه توافقیرابطه ا

  .م دست به تجمع زده بودندیقابل سفارت رژک با فراخوان خاص خود در میهر که 

  

ه يک اطالعیان در انگلستان با يرانی ایستيالیک ضد امپريران و سازمان دمکراتی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

فعاالنه در ، رفقا با حمل آرم و پرچم سازمان . ن تظاهرات بودندی ای فراخوان دهنده برایروهايمشترک از زمره ن

 بعد از ظهر در ٢ن حرکت از ساعت یا .ران شرکت داشتندی تحت ستم ای در دفاع از توده هایاتن حرکت مبارزیا

 یجمهور"،  "ی اسالمیمرگ بر جمهور "ی شعارهای آغاز شد و صدای اسالمیمقابل ساختمان سفارت جمهور

مرگ "، " د گرددیاد باآز، به همت توده ها ،  یاسي سیزندان"، "د گرددینابود با، با هر جناح و دسته ،  یاسالم

زنده باد "و " زنده باد انقالب"،  "یمرگ بر حکومت مذهب" ،  "مرگ بر حکومت شکنجه"،  "زيبر حکومت زن ست

ا به صدا یرهگذران با بلند کردن دست و . را پر کرده بودم مزدور یمقابل سفارت رژ ی تمام فضا"زمياليسوس



ت تظاهرکننده با ي بعد از ظهر جمع٣در ساعت  . کردندیمت یمان تظاهرات حی خود از اینهايدرآوردن بوق ماش

 به ییماي به راهپیسي به زبان انگلیی خود محل سفارت را ترک کرده و با سردادن شعار هایپالکاردها و بنرها

 به زبان ییمايان راهپیتظاهر کنندگان در جر.  در لندن به راه افتادندی اسالمی جمهوریطرف محل کنسولگر

شکنجه و "،  "یمرگ بر روحان"، " یمرگ بر خامنه ا"، "ی اسالمیمرگ بر جمهور ": دادندی شعار میسيانگل

 ی، دانشجویکارگر زندان"، "د متوقف شودی بایرانی کردن و سرکوب زنان ایقربان"، "ابدیان ید پایران بایکشتار در ا

  ... و " ین المللي بیزنده باد همبستگ"، " د گردندیآزاد با،  یزندان

  

گوش دادن  پس از آنان زين قسمت نیدر ا توجه مردم و عابران را به خود جلب کرده بود و ،انیماي راهپیشعارها

با به صدا ز يل ها ني از اتوموبیرانندگان برخ.  کردندیت میآنان حما یو شعارهاان یماياز مواضع راهپ ،به شعارها

 و ییمايراهپم ساعت يپس از حدود ن.  کردندیق میرا تشوشان تظاهر کنندگان درآوردن بوق  ماشين های 

 ی اسالمی جمهورراهپيمایان به مقابل کنسولگری ،رانی کوتاه راجع به اوضاع ای هایسردادن شعار و سخنران

با شدت هر چه  زي در آن نقطه ن"زنده باد انقالب"و " ی اسالمیمرگ بر جمهور "یده و شعارهايرسدر لندن 

   .ديان رسی بعد از ظهر به پا۴ز در ساعت يت آمين تظاهرات موفقیا  .شد سرداده یشتريب

  

 کرد ی را به خود جلب می توجه هر فرد،ی اسالمیکه در تجمع مقابل سفارت جمهور یقابل تعمق از نکات یکی

ن یا  ازیکیدر  . دادندی در جمع خود سر م بود که آنهای از شعار هائی و برخهواداران سازمان مجاهدین حضور

خواهانه یآزادزش يخ با هر جناح و دسته اش توسط ی اسالمی جمهورید بر ضرورت سرنگوني تاکیبه جاشعارها 

 که آشکارا در ی شعار!  شدی سرداده م"ستخواست رژیم چنج خواست ما " به پا خاسته شعاریتوده ها

کا قرار دارد که اشاعه یدر آمر یستيالین محافل جنگ طلب امپری از راست تری بخشیاست ارتجاعيانطباق با س

ران یده منطقه و ای هستند که به عنوان دشمنان مردم ستمدییم از باال توسط قدرت هایر رژيياست تغيدهنده س

در تالش اند تا " ی اسالمیمرگ بر جمهور"اد ی با فر وده ما بپاخاستهیکه مردم ستمدي در حالشناخته شده اند؛

  . ندازنديخ بیش به زباله دان تاری دست خود و با مبارزات قهرمانانه خو را بهین جرثومه فساد و تباهیا

  

   انگلستان- لندن ران دری خلق ایی فدایکهاین چريفعال

  ٢٠١٨ه ی ژانوزدهميس


