
  !تظاھرات بر عليه اعدامھای اخير در لندندو روز گزارشی از 

  

توسط رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی، روز بدنبال موج جدید اعدام فعالين سياسی 
ماه می تظاھرات بزرگی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن برگزار  12چھارشنبه 

 شرکت وسيع ایرانيان آزادیخواه و مبارز در این تظاھرات نشانگر خشم و نفرت به حقی. شد
 200در این تظاھرات که حدود . بود که اعدام ھای وحشيانه اخير در جامعه ایجاد کرده است

سرخ و پالکارد و بنرھائی که روی  رچمھایبا حمل پ در آن شرکت داشتند، نيروھای مبارز تن
اعتراض خود نسبت به جنایات رژیم ضد خلقی  ،آنھا عکس و شعارھای مبارزاتی قرار داشت

را به نمایش گذارده و توجه افکار عمومی و رھگذران را نسبت به وقایع جمھوری اسالمی 
پالکاردھای بزرگی حاوی  رکت مبارزاتیحدر این به خصوص که . ر ایران جلب کردندجاری د

در محل صحنه ھای اعدام و شکنجه و سرکوب وحشيانه توده ھای تحت ستم و مبارز ایران 
کوبھای جمھوری اسالمی جلب می که توجه عابرين را به سربه نمایش درآمده بود  تظاھرات

ه از طرف کھم در بنر بزرگی  جمھوری اسالمیرژيم ضرورت نابودی تماميت تأکيد بر  .کرد
خامنه ای رفسنجانی، "شعار  در محل نصب شده و روی آنايران  دایی خلقچریکھای ففعالين 

نوشته شده بود، " نان ما می چکد از چنگتانااحمدی نژاد، موسوی مرگ به نيرنگتان، خون جو
جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته "فریاد ھای  تظاھر کنندگان با ھمچنين  .دیده می شد
 شکنجه ،رژيم گ بر رم" ،"زندانی سياسی به ھمت توده ھا آزاد باید گردد"، "نابود باید گردد

 ، دانشجوی"کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "کشتار مردم ایران باید پایان یابد" ، " و ترور اعدام
نابود باد رژيم " ، "از جنبش آزادیخواھانه مردم ایران دفاع کنيد "،"زندانی آزاد باید گردد

" خره شعارالو با" سفارت خانه جمھوری اسالمی این النه ترور باید بسته شود"، " سنگسار
محوطه جلوی سفارتخانه رژیم را به صحنه حرکتی ، "اد سوسياليزمب، زنده بزنده باد انقال

 تجمع اعتراضیاين . پرشور و اعتراضی بر عليه حکومت جنایتکار جمھوری اسالمی بدل کردند
به صدا در در حال عبور مواجه شد که با اتومبيل ھای سرنشين ھای و با استقبال عابران 

در جریان تظاھرات . پشتيبانی می کردند تظاھرکنندگاناز  ،خودی اتومبيلھابوق  آوردن
تشکلھای معلمان انگليسی به سخنرانی پرداخته و ضمن محکوم کردن  نمایندگانی از

  . اعدامھای اخير حمایت خود از جنبش آزادیخواھانه مردم ایران را اعالم کردند

 



تظاھرات بزرگ روز چھارشنبه با صدور یک فراخوان مشترک از سوی جمعی از نيروھای 
از زمره ايران دایی خلق سياسی در لندن سازمان یافته بود و فعالين چریکھای ف

اعالميه ھای چریکھای  ،در این حرکت. حرکت موفق مبارزاتی بودندسازماندھندگان این 
   .محل پخش شد  در محکوم کردن اعدام ھای اخير در فدایی خلق

 5کردستان در روز در پایان تظاھرات روز چھارشنبه با توجه به اعالم اعتصاب عمومی در 
شرکت کنندگان در تظاھرات توافق کردند که فردا نيز در مقابل سفارت جمھوری  ،شنبه

اسالمی گرد آمده و از اعتصاب عمومی مردم کردستان حمایت کنند و صدای اعتراض آنھا را در 
 تعدادی از ايرانيانبه این ترتيب روز پنج شنبه بعد از ظھر نيز  .افکار عمومی منعکس سازند

مبارز و آزادیخواه بار دیگر سفارت رژیم منفور جمھوری اسالمی را به صحنه اعتراض بر عليه 
در این حرکت  .جنایات حکومت در ایران و حمایت از اعتصاب عمومی مردم کردستان بدل کردند

یات آن نيز تظاھر کنندگان شعارھایی به زبان انگليسی و فارسی بر عليه حکومت و جنا
در این حرکت گزارشاتی از . سردادند و به افشاگری بر عليه جمھوری اسالمی پرداختند

کردستان از مساله اعتصاب عمومی و ھمچنين درگيری مردم گستردگی  استقبال مردم مبارز 
به سمع با مزدوران رژیم و فشارھای نيروھای سرکوب برای در ھم شکستن مقاومت توده ھا 

جمھوری "شب با شعارھای  8سرانجام این تظاھرات در ساعت  . ان رسيدتظاھر کنندگ
به " زنده باد انقالب ، زنده باد سوسياليزم"و " اسالمی با ھر جناح و دسته نابود باید گردد

اعتصاب عمومی آنھا ازپشتيبانی به ويژه اعالم چريکھای فدائی ھای اعالميه  .پایان رسيد
  . گرديددر اين حرکت توزيع مردم کردستان  
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