
  آذر در لندن16گزارشي از تظاهرات 

  ! "دمكراسيصلح و " به اصطالح مدافع  هاي"سبزالهي" و رسوايي 

  

 

در حمایت از جنبش مبارزاتی توده های تحت ستم بر عليه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و به 
بعد  ،ليه دیکتاتوری حاکمع آذر دانشجویان و مردم بپاخاسته بر ١۶منظور پشتيبانی از تظاهرات 

سفارتخانه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی  آذر تظاهرات بزرگی در مقابل ١۶ازظهر روز دوشنبه 
جنبش "در این تظاهرات عالوه بر نيروهای وابسته به اصالح طلبان حکومتی موسوم به . برگزار شد

افراشتن  نيروهای انقالبی و مبارز و مخالف جمهوری اسالمی نيز ضمن بر"راه سبز اميد"يا " سبز
پالکاردها و پرچمهای خویش به سردادن شعار در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه توده ها و 

 بعد ازظهر ۵این تظاهرات از ساعت . افشاگری بر عليه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی پرداختند
وب دوشنبه و در شرایطی آغاز شد که اخبار جنایات نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی در سرک

در توده ها از یکسو و مقاومت ها و شعارهای رادیکال و مبارزه جویانه دانشجویان و مردم دلير 
از سوی بر عليه نظام ضد خلقی حاکم ... شهرهای تهران و شيراز و مشهد و اصفهان و کرمان و

دان در ایرانيان حاضر در تظاهرات با شوری دو چنطبيعتا در سطح خارج کشور انتشار یافته و دیگر، 
حق طلبانه توده های به پاخاسته برای سرنگونی رژیم دار و شکنجه جمهوری صدد پژواک صدای 

  .اسالمی و تمامی دار و دسته های ارتجاعی آن بودند
  

 



 و غير تظاهرات طرفداران اصالح طلبان حکومتیسازماندهندگان رسوای  ، چنين فضاییدر 
ای انقالبی و سرنگونی طلب را نداشتند طبق در لندن که تحمل حضور نيروه )سبز ها( حکومتی

بيشتر بسيار  و حتی - روال ماه های اخير از همان ابتدای حرکت و برغم آن که فضای بسيار زیادی 
 در اختيار داشتند،  به تشنج آفرینی پرداخته و کوشيدند - خودشمار نيروهای بشدت تحليل رفتهاز 

توسط پليس در مقابل النه ی اختصاص یافته  را در تمام فضا شانکه پرچم سبز چند متری
 پهن کرده و با قلدر منشی جلوی برافراشتن پرچمهای سایر کنندگانبه تظاهرجاسوسی رژیم 
" سبز الهی" طلبانهانحصارنه تنها بار دیگر ماهيت  آشکار قلدر منشانهحرکت این . نيروها را بگيرند

ذارد بلکه باعث شد که سرانجام پليس نيز با های مرید موسوی و کروبی جنایتکار را به نمایش گ
ایجاد یک فاصله حایل بين صف سبزالهی ها با نيروهای دیگر با توجيه جلوگيری از برخورد، افراد 

به پليس انگلستان ی مدعی دمکراسی ها جالب است که نماينده سبز.خود را در آنجا مستقر کند
وضيح می داد که کسانی که در اين سمت و پليس به او ت"! اينجا مال ماست"می گفت که 

  !ايستاده اند نيز همانقدر حق تظاهرات دارند که شما داريد
  

 و تظاهر کنندگان مخالف جمهوری اسالمیپس از پايان تشنجی که سبز ها راه انداخته بودند 
به زبانهای فارسی و انگليسی به  با سردادن شعارهای گوناگون   هایش و دستهها  جناحتمام
 آذر ١۶ حمایت از مبارزات توده های به پاخاسته در شای رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی واف

  :برخی از شعار های سرداده شده به شرح زیر بود. پرداختند
  
زندانی "، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"

کارگر، "، "ارتجاع بيزار است از ،ار است دنشجو بيدا"، "سياسی به همت توده ها آزاد باید گردد
مرگ بر "، "مرگ بر حکومت ضد زن"، "زندانی سياسی آزاد باید گردد"، "اتحاد اتحاد، دانشجو 

جمهوری اسالمی، رژیم ارتجاعی مرگت فرا "، "مرگ بر حکومت مذهبی"، "هحکومت شکنج
هانه توده ها در ایران پشتيبانی از جنبش حق خوا"، "شکنجه و اعدام باید پایان یابد"، "رسيده
 ،"پيروزی، مبارزه ، اتحاد " ،"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "کنيد

زنده " ،"نه سازش، نه تسليم نبرد تا پيروزی" ، "نه اصالح نه سازش، مرگ بر جمهوری اسالمی"
    "زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليسم"، "باد آزادی

  
شماری از عابرین و رانندگان وسایل نقليه که از این محل عبور می کردند با به صدا درآوردن بوق 

  .های خود و نشان دادن عالمت پيروزی از تظاهر کنندگان پشتيبانی می کردند اتومبيل
  

های رادیکال و سرنگونی طلبانه ها که تحمل شعار" سبزاللهی"با گذشت مدت زمان کوتاهی 
بسيار قوی در گو های پخش آهنگ از طريق بلندنيروهای چپ را نداشتند سعی کردند با 

آنها کم کم و با شدت . شعارهای نيروهای چپ اخالل ایجاد کنند که این ترفند نيز راه به جایی نبرد
یا حسين "جاعی ای  نظير گيری و تداوم شعارهای نيروهای چپ شروع به سردادن شعار های ارت

به آن اضافه " مرگ بر دیکتاتور"کردند که نهایتا نيز شعار " قریبالنصر من اهللا و فتح " ،"مير حسين
نشان داد که هر چه در جريان اين حرکت  برخوردهای ضد مردمی و ارتجاعی سبزاللهی ها .  شد

 دایره بازدارنده و ضد انقالبی جنبش مردمی در داخل کشور رادیکالتر شده و خود را از تاثيرات و
رهبران موسوم به اصالح طلب حکومتی خارج می سازد، ایادی این اصالح طلبان که تمامی هم و 
غمشان حفظ نظام پوسيده جمهوری اسالمی است در خارج کشور بيش از پيش نقاب از چهره 

ر با نيروهای خویش بر می گيرند و مطابق رهنمودهای رهبرانشان به برخوردهای تهاجمی ت
هشياری اتحاد و باید با نيروهای مبارز و انقالبی امری که . می پردازند" ساختار شکن"انقالبی و 

  .ه با آن آماده گردندهبرای مواجکامل 
  

  تا مدتهانکته دیگری که در این حرکت جلب توجه می کرد، حضور گزارشگران بی بی سی بود که
اری کرده و نه تنها کوچکترین توجهی به حضور چشمگير فيلمبرد" سبزها"با دقت تمام از صف 

نيروهای سرنگونی طلب و شعارهای رادیکال آنها نمی کردند بلکه به دقت مواظب بودند تا مطابق 
خود در پخش گزینشی تصاویر و فيلمهای تهيه شده در داخل کشور، ماه های اخير سياست 

ها در مقابل سفارتخانه جمهوری  رهای آنحضور پرتعداد تظاهر کنندگان سرنگونی طلب و شعا



ها پيدا نکند و مخالفين جمهوری دار و  های آن اصطالح گزارش و فيلمه انعکاسی در ب، اسالمی 
شکنجه جمهوری اسالمی در افکار عمومی همانا مشتی اصالح طلب حکومتی معرفی شوند که 

  . م و جور حکومت سال ظل٣٠دیکتاتوری حاکم هستند و نه سرنگونی بساط " اصالح"خواهان 
  

ها  این بلندگوی تبليغاتی امپریاليستطلبی " دمکراسی"و " بيطرفی"امری که بار دیگر ادعاهای 
ها را  و سياست واقعی و نه ادعایی آنها در مورد توده های تحت ستم ما و جنبش آزادیخواهانه آن

  .به نمایش گذارد
  

ی از جوانان چپ انگليسی در این  آذر در لندن شرکت گروه١۶مورد برجسته دیگر در تظاهرات 
تظاهرات و حمایت آنها از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران بر عليه تمامی دار و دسته های تشکيل 

اصطالح اصالح طلبان مدافع ه دهنده جمهوری اسالمی و منجمله دار و دسته موسوی و سایر ب
 بر جمهوری ار های مرگها با پخش اطالعيه و سردادن شع آن. نظام استثمارگرانه حاکم بود

  . اسالمی حمایت خود از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را به نمایش گذاردند
  

 آذر در لندن یک حرکت مبارزاتی موفق در دفاع از جنبش توده های به پاخاسته بر ١۶تظاهرات 
 ازمانسبه فراخوان انجاميد   شب بطول٨این تظاهرات که تا ساعت . عليه جمهوری اسالمی بود

 و سازمان  در لندنفعالين چریکهای فدایی خلقفراخوان مشترک نيروهای مختلف و از جمله ها و 
  . شکل گرفته بودمپریاليستی ایرانيان در انگلستان  ضد ا-دمکراتيک

  
  با ایمان به پيروزی راهمان

  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن
  ٢٠٠٩ دسامبر ٨
  

   


