
  گزارشی از تظاهرات  لندن بر عليه موج وحشيانه افغان ستيزی در ایران

در اعتراض به موج وحشيانه افغان ستيزی ای که رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در شهرها و 

 اسالمی از ظهر امروز تظاهرات ایستاده ای در مقابل دفتر هواپيمایی جمهوری روستاهای ایران براه انداخته، بعد

فعالين در این تظاهرات که به دعوت نيروهای سياسی مختلف و از جمله با فراخوان . در لندن برگزار شد

  در انگلستان بر پا شد،چریکهای فدایی خلق ايران و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان

جنایات جمهوری اسالمی بر  يسی،های فارسی و انگل سردادن شعار و پخش اعالميه به زبان تظاهر کنندگان با

  .گرانه حکومت را محکوم کردند های سرکوب سياست عليه خواهران و برادران افغانی در ایران را افشا و

  

 

برخی از شعارهای سرداده . داده شد  در طول این حرکت مبارزاتی شعارهایی به زبان انگليسی و فارسی سر

از " ،  "های مقيم ایران کوتاه باد از سر افغان)  رژیم (دست": شده بر عليه رژیم به شرح زیر بودند

جمهوری اسالمی با " ، !"مرگ یر جمهوری اسالمی"،  "کارگران و مهاجرین مقيم ایران حمایت کنيد

زنان "، "کارگران افغان، کارگران ایران، متحد شوید و مبارزه کنيد"،  "هر جناح و دسته نابود باید گردد

ها در ایران باید پایان داده  به اذیت و آزار افغان" ، " متحد شوید و مبارزه کنيدافغان، زنان ایرانی

های بزرگی حاوی شعارهای  چنين پالکارد هم.  ..و  غيره "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ، "شود

سم و پریاليهای خاورميانه بر عليه ام پيروز باد مبارزات ضد امپریاليستی دمکراتيک خلق"مبارزاتی و از جمله 

های در حال گذر را به خود  نصب شده بود که توجه عابرین و سرنشينان اتوموبيلدر محل تظاهرات !" ارتجاع

ظهر امروز به طول انجاميد، کوشش مبارزاتی ای در  این تظاهرات که از ساعت یک تا سه بعد از. جلب می کرد

ری اسالمی بر عليه توده های تحت ستم های ضد خلقی و فاشيستی رژیم جنایتکار جمهو افشای سياست

  .چنين حمايت از مهاجرین تحت ستم افغان در ایران بود هم افغانستان و ایران و

عليه افغان ستيزی جمهوری " در جریان این تظاهرات، فعالين سازمان، اعالميه چریکهای فدایی خلق با عنوان

  .را نيز در محل پخش کردند" اسالمی به پاخيزیم

  چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستانفعالين 

   ٢٠١٢ جوالی ٢١


