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 در مردم رنجديده ايراندر ادامه حرکات اعتراضی ای که در حمايت از خيزش دالورانه 
چريکهای فدايی خلق و فعالين  با فراخوان ١٣٨٨ خرداد ٣٠انگلستان سازمان يافته، روز شنبه 

قابل سفارت جمهوری اسالمی برخی ديگر از نيروهای سياسی  تجمع اعتراضی بزرگی در م
مردم جان به لب رسيده ر شرايطی شکل گرفت که اين تظاهرات ايستاده د. در لندن برگزار شد

که وقيحانه مردم مبارز و (ايران بدون توجه به تهديدهای رهبر جنايتکار جمهوری اسالمی 
 گونه حرکت يران را خرابکار و آشوبگر ناميده و آنها را تهديد به  سرکوب هر|معترض ا

 و بی اعتناء به موسوی و غيره خود بر اساس )اعتراضی توسط مزدوران اين رژيم کرده بود
  .تصميم تظاهرات قبليشان به خيابان ها ريختند

  
 تظاهرکنندگان با سر دادن شعار های مختلف در لندن،  امروزدر جريان حرکت اعتراضی 

نمايش گذاشتند و از خيزش بزرگ مردم خشم و نفرت خود را از سرکوب  مبارزات مردم به 
  .رنجديده ايران پشتيبانی نمودند

  

  
 تالش جناج های درونی رژيم جهت کاناليزه کردن اعتراضات مردم در حهت حفظ در تقابل با

و " مرگ بر جمهوری اسالمی" شعار محوری اين تظاهرات ،کليت نظام ظالمانه موجود



از نکاتی که در طی اين حرکت . بود" بود بايد گرددحمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نا"
لطنت بود که بدون اطالع فرا ضور تعدادی از طرفداران سح پيش آمده و جلب توجه می کرد

 از محلی که پليس برای تظاهرات در قسمتی و در ان اين تظاهرات به محل آمدهگهنددخوان 
پس از پايان تظاهرات که از . خود حضور يافته بودندنظر گرفته بود با پرچم شير و خورشيد 

 به تدريج کسانی که پرچم سبز حمل می کردند به محل ، بعد از ظهر ادامه داشت۴ تا ٢ساعت 
 در همان آغاز اين عده .  تا تظاهراتی را که از قبل تدارک ديده بودند برگزار کنندآمدند

، ت اخير جمهوری اسالمی به ديوار زده بودندخواهان آن شدند تا کسانی که تصاويری از جنايا
در که بخشًا اکثريتی های خائن بودند اين سبزها سازماندهنده گان . اين تصاوير را جمع کنند

حالی که به اين ترتيب نشان می دادند که با چه وقاحتی از موجوديت رژيم دارو شکنجه 
ود قصد ايجاد تنش بين افراد  دفاع می کنند با اين برخورد زورگويانه خجمهوری اسالمی

اين امر در عين حال درجه اعتقاد آنها به دموکراسی را هم بيان . حاظر در محل را داشتند
در اين که تظاهر کنندگان " هآزادی انديشه با شال سبز نمی ش"  شعارنموده و نشان می داد که

رات اخبار مربوط به در جريان اين تظاه. سر دادند چقدر با واقعيت انطباق داردتظاهرات 
درگيريهای مردم با نيروهای سرکوب و همچنين تاريخ تظاهرات های بعدی به اطالع عموم 

  .رسيد
  

  فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در لندن
  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠ - ٨٨ خرداد ٣٠

 


