
   اعتراضي در لندنحركاتتداوم گزارشي از 
  !بر عليه رژيم ضدخلقي جمهوري اسالمي

 حرکات اعتراضی ایرانيان مقيم خارج کشور که در حمایت از خواستهای عادالنه توده های در ادامه

 ٢٠٠٩ جون ٢٧بگر جمهوری اسالمی برگزار می شود، روز شنبه ليه رژیم سرکوبه پاخاسته بر ع

 در لندن برگزار شد که تعداد بسيار زیادی از گ دیگری در مقابل سفارتخانه رژیمتظاهرات بزر

تظاهر  .ایرانيان در آن شرکت کردند

کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان 

انگليسی و فارسی به افشاگری بر عليه 

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی پرداخته و 

کشتار و ضرب و شتم وحشيانه توده های 

بر ایران حاکم مده توسط دیکتاتوری بجان آ

حرکت تظاهر کنندگان با . را محکوم کردند

استقبال و حمایت چشمگير عابران و 

رهگذران منطقه روبرو شد که با به صدا 

درآوردن بوق اتومبيلهای خود از اعتراضات 

در این . ایرانيان پشتيبانی می کردند

مرگ بر "حرکت شعارهایی همچون 

جمهوری اسالمی  " ،"جمهوری اسالمی

با هر جناح و دسته نابود باید 

زندانی سياسی به همت توده ها "،"گردد

جمهوری اسالمی، رژیم "، "آزاد باید گردد

قتل عام "، "ارتجاعی مرگت فرا رسيده

تظاهر کنندگان . سر داده شد...  و "نه سازش نه تسليم، نبرد تا پيروزی" ، "مردم باید متوقف شود

 

 



ی  از جنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی ئبا تهيه پالکاردهای بسيار بزرگ که حاوی عکسها

بر عليه کارگران و توده های به پاخاسته بود گوشه ای از این جنایات را به تصویر کشيده و به 

  .نمایش عمومی درآورده بودند

  

  

 و با صدور فراخوانهای جداگانه  از سوی نيروهای سياسی مختلف تظاهرات فوق بطور همزمان

 ضد - فعالين چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتيک. سازمان یافته بود

يستی ایرانيان در انگلستان با انتشار فراخوان مشترکی از سازماندهندگان این امپریال

 حمایت از  و دراين فراخوانمبستگی با يه در هی از رفقای چپ ترک گروه  که؛تظاهرات بودند

جنبش توده های تحت ستم بر عليه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در این تظاهرات شرکت 

  . کرده و پشتيبانی خود از مبارزات انقالبی کارگران و خلقهای تحت ستم ایران را ابراز کردند

  

  
  با ايمان به پيروزي راهمان

   در لندنان ايرفعالين چريكهاي فدايي خلق
  ٢٠٠٩ جون ٢٧  - ١٣٨٨ تير ۶


