
  8931شدگان خیزش آبان ماه  گزارشی از تظاهرات در دفاع از جان بازداشت

 انگلستان - لندن

و در  ایران قیام آبان ماه توده های ستمدیدۀ ، تظاهرات بزرگی در حمایت از 9102روز یکشنبه اول دسامبر 

ید و شرط ضرورت آزادی فوری و بی ق تاکید بر جان به لب رسیده و مردماعتراض به سرکوب وحشیانه مبارزات 

 وابسته به امپریالیسم  در مقابل سفارت رژیم،  این خیزش بزرگ نفر بازداشت شده در جریان سرکوب چند هزار

این تظاهرات که با فراخوان نیروهای سیاسی و چپ و مخالف رژیم  در. جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد

پا  با بر رداز جمله احزاب ک   یاسی گروه های مختلفصدها تن از ایرانیان مبارز و فعالین س، سازمان داده شده بود 

جمهوری اسالمی شرکت داشته و به شعار دادن  سرکوبگرجنایات رژیم  دن بنرهای بزرگی حاوی تصاویری ازکر

 ،با شور فراوان ،تظاهر کنندگان  .علیه رژیم جمهوری اسالمی و حمایت از خیزش اخیر گرسنگان پرداختند

جمهوری اسالمی با "،  "مرگ بر روحانی"،  "مرگ بر خامنه ای"،  "جمهوری اسالمی مرگ بر" شعارهایی نظیر

زندانی سیاسی به "،  "دستگیر شدگان خیزش اخیر باید بالدرنگ آزاد شوند"،  "هر جناح و دسته نابود باید گردد

را به زبان ... و " مسیسوسیال پیروز باد"و " زنده باد انقالب"،  "مرگ بر دیکتاتور"،  "همت توده ها آزاد باید گردد

 . های فارسی و انگلیسی فریاد می زدند

سفارت ننگین جمهوری جهت جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به محوطه ستان پلیس انگل در این تظاهرات

شمار بزرگی از نیروهای خود را به محل آورده و عمال  ، تظاهرکنندگان به این النه جاسوسی اسالمی و حملۀ

ها  آن .ایجاد کرده بود، ها برای حمله به سفارت تالش هم نمودند  ابل تظاهرکنندگان که برخی از آنسدی در مق

ها یعنی  به وظیفه خود در پیشبرد سیاست کنونی امپریالیست آزادیخواهچپ و با بدرفتاری با تظاهر کنندگان 

ردم ایران و حامیانشان در خارج و جنایتکار جمهوری اسالمی از گزند مبارزات م سرکوبگرحفاظت از منافع رژیم 

ها با بسیج نیروهای فراوان خود، یکی دو بار تالش بخشی از جمعیت برای ورود  آن. کشور را به پیش می بردند

، نیروهای  این در حالی بود که چند روز قبل از این تظاهرات. به محوطه سفارت و حمله به آن را خنثی کردند

راحتی ه ها ب بل چشم همین پلیس و بدون عکس العمل جدی آناقمدر  ، مزدور سلطنت طلب ارتجاعی و

  

 



 های زوم شدۀ تلویزیون در مقابل دوربین تا .تجمع کنندجا  رفته و در آنتا در مقابل درب اصلی سفارت  توانستند

سر دهند و در مقابل " جاوید شاه"فریاد های ننگین  ، ت هاامپریالیس بر پا شده با بودجههای ارتجاعی و 

نان، کار، مسکن، آزادی و " کشور که جان بر کف براینان مبارز و توده های به پاخاسته در داخل چشمان جوا

این گونه جلوه دهند که گویا تمام تظاهر کنندگان و ایرانیان خارج کشور طرفدار ، ها ریختند  به خیابان" استقالل

 . سلطنت و حکومت شاه مزدور و سرکوبگر هستند

سلطنت  طرفداران ، در مقابل سفارت جمهوری اسالمی نیروهای آزادیخواهظاهرات جدا از ت،  روز یکشنبهدر 

رهبر و عکس هایی از نشان و خورشید  های شیر با حمل پرچمد که ندارتجاعی پهلوی نیز به چشم می خور

هنگامی که  ، در ابتدای این حرکت .می دادند شعاریم ضد مردمی شاهنشاهی رژدر حمایت از  شان رضا پهلوی

 ها و شعارهای خودشان در فاصله ای از سلطنت طلبان برآمدند، روهای مبارز و چپ در صدد بر پا کردن پرچمنی

را ندهند و پلیس  ها در مقابل سفارت حضور آن ۀبا بیشرمی تمام از پلیس خواستند که اجاز ، این گروه مسئولین

ها پرداخت و می خواست که اجازه تجمع در محل را به تظاهرکنندگان غیر سلطنت طلب  نیز به همکاری با آن

سرانجام در فاصله ای با سلطنت ،  بدون گوش فرا دادن به این خواست،  اما با پایداری نیروهای چپ . ندهد

عناصر شناخته برخی از ، چند بار  با وجود این. بدهند، سایر گروه ها توانستند تظاهرات خود را سازمان  طلبان

درون صف تظاهرات نیروهای چپ و  ، های فرزند شاه مزدور کوشیدند تا با حمل عکس ، سلطنتشدۀ طرفدار 

. حرکت سلطنت طلبان جلوه دهندتظاهرات را کل و  نمودهو صف بندی های موجود را مخدوش کرده مبارز نفوذ 

روهای غیر سلطنت لطنت طلب از صف نیس ری نیروهای مبارز و راندن عناصرا هشیانیز بتالش مذبوحانه  این

که گروهی از سلطنت طلبان برای رفتن به محلی دیگر از مقابل سفارت  کمی بعد نیز بعد از آن. طلب عقیم ماند

عرض لفظی بیشرمانه شروع به ت ، نیروهای چپ و کمونیست تجمع به راهپیمایی پرداختند، هنگام عبور از مقابل

و " مرگ بر دیکتاتور"این حرکت با شعارهای . را سردادند" جاوید شاه"به تظاهرکنندگان کردند و شعارهای ننگین 

 .پاسخ شایسته گرفت نیرو های مترقیاز سوی " ، حکومت شوراها نه مال، نه شاه می خوایم "

طور که فعالین  که همان نشان داد بار دیگر در لندن روز یکشنبه تجمع های سلطنت طلبان در برخورد ها و تالش

چریکهای فدایی خلق ایران در کشورهای مختلف اروپایی در گزارش حرکتهای اعتراصی شان به مردم و افکار 

سلطنت طلبان به عنوان یک نیروی وابسته به امپریالیسم در خارج کشور علیه توده  ، عمومی توضیح داده اند

اخیرا با وقوع خیزش قهرآمیز  ، نیروهای سلطنت طلب. و می باشند بوده ها های به پاخاسته و مدافعین آن

با سودای بازگرداندن حکومت منفور پادشاهی که چهل سال  ، علیه جمهوری اسالمی گرسنگان در داخل کشور

ضربۀ آخر را خورد و به  ،ریخته بودندها که در ابعاد میلیونی به خیابان ایران با انقالب توده های ستمدیده پیش 

و با پوشش تبلیغاتی باره پیدایشان شده  ، اکنون بار دیگر در صحنۀ خارج کشور یک ه دان تاریخ افکنده شدزبال

و  "ایران اینترنشنال"و  "من و تو"و  "بی بی سی"های تبلیغاتی وابسته و ارتجاعی نظیر  بوق گسترده ای که

، اگر  ندۀ گریبانگیر جمهوری اسالمیمی کوشند تا با توجه به بحران فزای ، شرکاء برایشان مهیا ساخته اند

برای ایفای نقش ضد انقالبی خود یعنی سرکوب انقالب و حفظ نظام سرمایه ، اربابان جهانی شان صالح دیدند 

این هشداری ست که باید تمام نیروهای مبارز و مردمی . گی خود را به نمایش بگذارندآماد ، ایران ۀداری وابست

 .    یکپارچگی با آن برخورد کنند به آن توجه کرده و با اتحاد و

حدود هزار تن از ایرانیان خارج کشور از جمله شمار ، که از ساعت یک بعد از ظهر شروع شد این تظاهرات  در

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن به همراه . رد شرکت کردند، بویژه جوانان ک   بسیار زیادی از جوانان

از فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند و  ، پریالیستی ایرانیان در انگلستانسازمان دمکراتیک ضد امرفقای 

این تظاهرات موفقیت آمیز در ساعت حدود . داشتندهای سازمان در این تظاهرات شرکت  رفقای ما با آرم و پرچم

 .بعداز ظهر به پایان رسید سه



 

 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 !در هر شکل و شمایلی رتجاعمرگ بر ا

 !زنده باد شورش گرسنگان، زنده باد انقالب
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