
  !ی اخير جمهوری اسالمیها بر عليه اعدامدر شهر لندن از تظاهرات  گزارشی

  

 وابسته به امپرياليسم در ایران توسط رژیم در اعتراض به موج اعدامهای وحشيانه 

 تظاهرات ایستاده ای در ٢٠٠٨ آگوست ٩جمهوری اسالمی، بعد از ظهر امروز، شنبه 

ر شد که جمع وسيعی از افراد و مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزا

ر ابا سر دادن شعنيروهای مترقی و مبارز ایرانی و ترک و کرد در آن شرکت کردند و 

  .محکوم نمودندافشا و این رژیم را جنایات جمهوری اسالمی را های انقالبی 

  

تظاهر کنندگان پالکاردهای بسيار بزرگی که صحنه هایی از اعدامهای رژیم دار و 

هوری اسالمی و مبارزات کارگران و توده های زحمتکش در آن منعکس شکنجه جم

در جریان تظاهرات شعار هایی . شده بود را در برابر سفارتخانه رژیم نصب کرده بودند

به زبان های انگليسی و فارسی و کردی و ترکی سر داده شد که برخی از آنها 

 سياسی آزاد باید گردد، زندانی"، "مرگ بر جمهوری اسالمی" : عبارت بودند از 

به سرکوب و اعدام " ، "، اعدامها باید متوقف شوند"جمهوری اسالمی نابود باید گردد

کارگران، دانشجویان و روزنامه نگاران " ، " کردها و تر کها و بلوچهای ایران پایان دهيد

مرگ بر "، " سرکوب و سنگسار زنان باید خاتمه یابد" ، "زندانی باید فورا آزاد شوند

جمهوری " ، "خامنه ای، مرگ بر رفسنجانی، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر خاتمی

جنايتکار جمهوری  رژیم نابود باد"، " اسالمی تروریست است و باید سرنگون گردد

  ....و " اسالمی

  

 بسيار چشمگير ،در این تظاهرات حضور گسترده فعالين سياسی زن و بویژه جوانان

 و  عکسهای اعدام شدگان توسط رژیم جمهوری اسالمیهمچنين نمایش .بود

  .  در لباس و هيات هيتلر جنایتکار توجه بر انگيز بوداین رژیمتصاویری از سران 

  

 تظاهرات امروز که قریب به صد نفر در آن شرکت کرده بودند توسط جریانات و نيروهای                

  :زیر سازمان یافته بود

   

 مرکز فرهنگی توهوم، مرکز فرهنگی      ،، گيکدر )یجنبش انقالب (بير، دورمچی حرکت    -فد

  لندن،-، کميته آتيک" جهانی برای زندگی" ، نشریه"صدها ُگل"کردها،  مرکز فرهنگی 



فعـالين چریکهـای فـدایی       و    سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلـستان       

  .خلق در لندن

  

  با ایمان به پيروزی راهمان

  ٢٠٠٨ آگوست ٩ - لق ایران در لندنی خیفعالين چریکهای فدا

  

  



  
  

  



  
  

  

  
  

  



  
  

  



  
 


