
  لندن در حمایت از خيزش توده ها در ایراندر گزارشی از تظاهرات 

   

 

تظاهرات بزرگی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد که در حمایت ،  ٢٠١٨ ژانویه ۶روز شنبه 

ز ظهر  بعد ا٢در این تظاهرات که از ساعت . از خيزش انقالبی اخير توده های تحت ستم ایران سازمان یافته بود

در طول تظاهرات .  تن از ایرانيان مقيم لندن شرکت داشتند۵٠٠حدود ،  به طول انجاميد ۴شروع شد و تا ساعت 

شعارهای ، اکثر آنها مضمون شعارهای زیاد و متنوعی از سوی نيروهای مختلف در این حرکت سرداده شد که 

"  ،"مرگ بر خامنه ای"، "ر جمهوری اسالمیمرگ ب: "برخی از شعارها به شرح زیر بودند. سرنگونی رژیم بود

زندانی سياسی به همت توده "، "نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "، "مرگ بر روحانی

 ،"کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "زنده باد سوسياليزم"، "زنده باد انقالب"، "نان، کار، آزادی"، "ها آزاد باید گردد

مرگ بر "همچنين تظاهر کنندگان شعارهای ... و " مرگ بر حکومت شکنجه"، "کومت زن ستيزمرگ بر ح"

  .را به زبان انگليسی نيز سردادند" جمهوری اسالمی

یکی از ویژگی های این تظاهرات شرکت تعداد زیادی از جوانان بود که با شور و هيجان شعارهای ضد رژیمی سر 

  . می دادند و از مبارزات مردم در داخل ایران حمایت می کردند

در طول تظاهرات بحث های زیادی در مورد جنبش مردمی اخير و وضعيت و چشم انداز آن در بين تظاهر کنندگان 

ت می گرفت و ایده مشترکی که در اکثر این بحث ها مطرح می شد این بود که باید با تمام توان از خيزش صور

جاری توده های ستمدیده حمایت نمود و افشاگر سرکوبگری ها و ددمنشی های رژیم جنایتکار جمهوری 

  . اسالمی بود

زمان دمکراتيک ضد امپریاليستی با انتشار در انگلستان به همراه فعالين ساایران فعالين چریکهای فدایی خلق 

در جریان تظاهرات امروز، فعالين سازمان، با نصب . فراخوانی از زمره نيروهای دعوت کننده این تظاهرات بودند

  .  جنایات قریب به چهل سال حکومت جمهوری اسالمی عليه مردم را به نمایش درآورده بودند، بنرهای بزرگی 

  ی خلق ایران در انگلستانفعالين چریکهای فدای

  ٢٠١٨ ژانویه ششم


