
  نفرت و خشم عظيم مردم ایرانجلوه ای از فوریه لندن، ١١تظاهرات 

  ! بر عليه رژیم جمهوری اسالمی

  
 و در ۵٧ بهمن ٢٢ و ٢١ در سی و یکمين سالگرد قيام پرشکوه توده ها در ، ٢٠١٠ فوریه ١١روز پنج شنبه 

تظاهرات ، يسم حاکم بر کشور لاعتراض به بيش از سه دهه حاکميت ظلم و زور رژیم وابسته به امپريا

ی سياسی  به روال ماه های اخير نيروها. شدگی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار بزر

   . ها و بنر های خود حضور پيدا کرده بودند مختلف در صفوف جداگانه در مقابل سفارت رژیم با پرچم

  

  

 

امپریاليستی عالين چریکهای فدایی خلق و سازمان دمکراتيک ضدف 

 ١١ار فراخوانی از سازمان دهندگان تظاهرات ایرانيان که با انتش

فوریه در مقابل سفارت رژیم در لندن بودند به همراه سایر نيروها و 

افراد مبارز در صفی مستقل در این حرکت شرکت کرده و با 

سردادن شعارهایی در محکوميت همه دار و دسته های ارتجاعی 

 به حکومت جمهوری اسالمی، به حمایت از جنبش توده های

برخی از شعارهای این تظاهرات که توسط . پاخاسته پرداختند

های انگليسی و فارسی  فعالين نيروهای انقالبی و مبارز به زبان

، "مرگ بر جمهوری اسالمی" :سر داده شد به شرح زیر بود

، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

مرگ بر "، "د گرددبای ندانی سياسی به همت توده ها آزادز"

مرگ بر "، "مرگ بر حکومت سنگسار"، "حکومت ضد زن

سرکوب و شکنجه و اعدام در ایران باید "، "حکومت شکنجه

ار زنان باید پایان به قربانی کردن و سنگس"، " متوقف گردد

کارگر "، "جمهوری اسالمی، رژیم تروریست"، "داده شود



زنده باد انقالب، زنده باد "، " آزاد باید گردددانشجوی زندانی"، "زندانی آزاد باید گردد

  ."زنده باد آزادی"، "سوسياليسم

  

های بزرگی که جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی  برعليه توده های  همچنين در اين تظاهرات بنر

هایی که  تحت ستم را به نمايش می گذاشت بر نرده های اطراف محل تظاهرات نصب شده بود و پالکارد

  . ها شعارهائی به زبان انگليسی نوشته شده بود، توجه عابرین را بخود جلب می کرد بر آن

  

کنندگان   فوریه در لندن نشان داده شدن هر چه بيشتر عمق خشم و نفرت تظاهر١١ز نکات تظاهرات یکی ا

ها که لحظه ای قطع نمی شد خود را  از رژيم دارو شکنجه حاکم بود که در فرياد شعار های رزم جويانه آن

سفارت باید تعطيل "همچنين در اواخر تظاهرات، تعدادی از جوانان که شعار می دادند .  آشکار می ساخت

قصد داشتند از صفوف تظاهرات جدا شده و به طرف ساختمان سفارت حرکت کنند، که با مقابله " شود

مقابله پليس که امکان حرکت بسوی سفارت را ناممکن نموده بود با  هو کردن . پليس انگلستان روبرو شدند

  . پليس از سوی جمعيت مواجه شد

  

د تن از تظاهر کنندگان که قصد داشتند با نشستن در وسط خيابان و ایجاد در جريان اين حرکت اعتراضی چن

راه بندان به جلب توجه عمومی بپردازند به وسيله پليس انگلستان کنار زده شده و يکی از آنها دستگير 

شرم بر پليس "، " او را رها کن"خشم جمعيت را برانگيخت و با فریاد های ،  ن شخصآدستگيری . شد

  . مواجه شد" یمهمکار رژ

  

کنندگان را داشت با مقابله بخشی از  که پليس قصد دستگيری يکی از تظاهر در مقطعی از تظاهرات وقتي

 که دش بيهوش ديگریک نفر کنندگان یک نفر مجروح و  ورد پليس با تظاهرخدر جریان بر. جمعيت مواجه شد

از امکان تعرض جمعيت به به طور کلی پليس در هراس . توسط آمبوالنس به بيمارستان منتقل گردید

 لوهج فوریه ١١تظاهرات  .  حفاظت خود قرار داده بودشيوه کم سابقه ای اين محل را تحتسفارت رژیم به 

دیگری از اوج رسوایی و ورشکستگی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در افکار عمومی را به نمایش 

  .کتاتوری حاکم بر کشور ما بودحق مردم ایران و بی پایگی دی  از تنفر براکیحگذارد و 

   

های مختلف از سلطنت طلبان  عالوه بر فعالين سازمانهای چپ و انقالبی و نيروهای دمکرات و مبارز، نيرو

می نامند نيز با " سبز"هوادار حکومت پادشاهی گرفته تا نيروهای مدافع اصالح طلبان حکومتی که خود را 

ليس در مقابل سفارت جمهوری اسالمی جهت تظاهرات حمل بنر های خود در قسمتی از محلی که پ

  .  اختصاص داده بود حضور داشتند و شعار های خود را سر می دادند

  
  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن

  
  ٢٠١٠ فوریه ١٢

 


