
  !ھای اخيرپيمایی در لندن در اعتراض به اعدام تظاھرات و راھ

تعدادی از نيروھای سياسی فعال در لندن تظاھراتی از سوی  2010می  15روز شنبه 
در اعتراض به اعدامھای اخير در از جمله فعالين چریکھای فدایی خلق ایران در لندن 

مقيم مبارز و  آزادیخواهبا استقبال گرم ایرانيان این تظاھرات نه فقط . ایران برگزار شد
، بلکه در مسير راھپيمائی توجه بسياری را رھگذران را به خود مواجه شداین شھر 
 ضمن" ترافلگار اسکوئر"مع در ميدان تظاھر کنندگان در ابتدا با تج. جلب نمود

مرگ بر رژیم جمھوری "برافراشتن پرچمھای سرخ و پالکاردھایی حاوی شعار ھای 
نوشته شده بود، ی فارسی و انگليسی به زبانھاکه  و محکوميت این رژیم "اسالمی

ھمچنين عکسھای . پرداختندبه جلب توجه مردم  نسبت به آنچه در ایران می گذرد 

افشاگرانه بسيار زیادی در ارتباط با مساله  اعدام در ایران و سرکوب وحشيانه جنبش 
در طول . برو شدتوده ھای به پاخاسته در محل نصب شده بود که با استقبال مردم رو

 

 



نمایندگان برخی از نيروھای سياسی چپ و آزادیخواه  ،مدت تجمع در این ميدان
انگليسی از جمله حزب کمونيست انقالبی انگليس و سازمان ھای مدافع حقوق زنان 
سخنان کوتاھی در محکوميت رژیم جمھوری اسالمی و اعد ام فعالين سياسی و 

ین پس از ا. ان تظاھرات لندن ایراد کردندھمچنين حمایت از اھداف سازماندھندگ
جمعيت با پرچمھای سرخ ميدان را ترک و در مسير خيابانھای بسيار پرازدھام  تجمع،

الکارد بسيار بزرگی که پ .می به راه افتادندلندن به سوی سفارت جمھوری اسال
حاوی تصاویری از جنایات رژیم دار و شکنجه جمھوری اسالمی و مبارزات مردم به 

ر دمی داد، گرانه ای به حرکت تظاھر کنندگان جلوه بسيار افشاو پاخاسته ایران بود 
در طول این تظاھرات شعارھای انگليسی در افشای . جلوی تظاھرات حمل می شد

جمھوری ". جنایات جمھوری اسالمی و محکوميت اعدامھای اخير سرداده می شد
 یزندان"، "جمھوری اسالمی باید برود"، "اسالمی با ھر جناح و دسته نابود باید گردد

و شعارھای دیگری در " نابود باد رژيم شکنجه و اعدام  "، "بايد گرددسياسی  آزاد 
مسير تظاھرات از . در طول تظاھرات تماماً فریاد زده می شد حکوميت رژیمم

می گذشت و پرچمھا و شعارھای تظاھر کنندگان  مرکز شھرخيابانھای بسيار شلوغ 
بسياری  این توجه به گونه ای بود که. ردمی کجلب به خود توجه بسياری از عابران را 

آن که در اعتراض به اھداف  ازیافتن اطالع با  کسانی که شاھد این تظاھرات بودند، از
با تظاھر  حمایت خود را به اشکال مختلف ،زندانی سياسی بر پا شده بود 5اعدام 

ھواپيمایی ھنگامی که تظاھر کنندگان به محل دفتر . اعالم می کردند کنندگان 
جمھوری اسالمی در لندن رسيدند، احساسات تظاھر کنندگان به اوج رسيد و 

 محل ایستاده و به سردادن شعارھای مدتی در این ،جمعيت برغم درخواست پليس
در طول مسير تظاھرات تعداد بسيار زیادی . مرگ بر جمھوری اسالمی پرداختند

. ری اسالمی در بين مردم پخش شداطالعيه افشاگرانه بر عليه رژیم ضدخلقی جمھو
ساعت راه پيمایی در خيابانھای مرکزی به  2سرانجام تظاھر کنندگان پس از حدود 

با رسيدن تظاھر کنندگان به محل . مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن رسيدند
جمھوری اسالمی با "، "مرگ بر جمھوری اسالمی"سفارت بار دیگر فریادھای کوبنده 

، "زندانی سياسی به ھمت توده ھا آزاد باید گردد"، "و دسته نابود باید گرددھر جناح 
، "مرگ بر حکومت سنگسار" ،"مرگ بر حکومت شکنجه"، "مرگ بر حکومت اعدام" 
.... و "، زنده باد سوسياليزم"زنده باد انقالب"، "جمھوری اسالمی مرگت فرا رسيده"

پليس انگلستان در تداوم . ساخت فضا را از خشم و نفرت تظاھر کنندگان آکنده
سياست خود در ھراس از احتمال حمله تظاھر کنندگان به سفارت با بسيج نيرو به 

نزدیک شدن به محيط سفارت را کسی امکان  بهحفاظت از سفارتخانه رژیم پرداخته و 
جمعيت تا ساعتی با تجمع در مقابل سفارت به سردادن شعارھای . نمی داد

توجه به این  با. در پایان چند سخنرانی کوتاه صورت گرفت. دامه دادافشاگرانه خود ا
در شھرھای مختلف کردستان در اعتراض به تن از اعدام شدگان کرد بودند و  4امر که 

سخنرانی ھا  از این اعدام ھای جنایتکارانه اعتصاب عمومی صورت گرفته بود، در طی 
سرانجام در ساعت . سخن گفته شدموفقيت آميز بودن اعتصاب عمومی در کردستان 

در حاکم کردن  شکست جمھوری اسالمیتأکيد بر تظاھرات با بعد ازظھر  7حدود 



در ميان توده ھای تحت ستم کردستان و ایران از طریق دست  روحيه یاس و نا اميدی
حمل پالکاردھا و  ضمنما فعالين سازمان . زدن به اعدامھای وحشيانه پایان یافت

در ميان در این تظاھرات اعالميه ھای سازمان را ايران کھای فدایی خلق پرچمھای چری
جلوه ای از یک حرکت محکم و متحد مبارزاتی  می 15راھپيمائی . پخش کردندمردم 
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