
 ی اسالمیدر مقابل سفارتخانه جمهور ٢٠٠٩ آگوست ۵ و ٣گزارش تظاهرات 

 !  لندندر

  

  

 بر عليه کليت در روزهای جاری در حمایت از حرکتهای اعتراضی دليرانه توده های به پاخاسته

 آگوست ٣( ، روزهای دوشنبه و در اعتراض به سرکوب ددمنشانه اين اعتراضات دیکتاتوری حاکم

تظاهرات پر شوری در جلوی سفارتخانه رژیم جمهوری ) ٢٠٠٩ آگوست ۵ (و چهارشنبه) ٢٠٠٩

و " تنفيذ" اين تظاهرات ها که همزمان با نمایشات مضحک .اسالمی در لندن سازمان یافت

ازجمله شمار زیادی   با استقبال ايرانيان مقيم لندن مواجه شده و، بوداحمدی نژاد " تحليف"

دادن  کنندگان با سر تظاهر  .تراضی شرکت کردندت اعافعالين سياسی چپ در این حرک

های انگليسی و فارسی و پخش اطالعيه هائی به افشای جنايات جمهوری  زبانه هایی بشعار

مرگ بر ": برخی از شعارهای سرداده شده در این دو حرکت به شرح زیر بود. اسالمی پرداختند

،  "اید گرددنابود ب، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "، "جمهوری اسالمی

زندانی سياسی آزاد باید "، " مرگت فرا رسيده، رژیم ارتجاعی ، جمهوری اسالمی "

، "مرگ بر حکومت ضد زن"،  "کارگر زندانی، دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد" ،  "گردد

  .... و " کشتار مردم باید متوقف شود"،  " و شکنجهمرگ بر حکومت سنگسار"

ه محل تظاهرات داده و خ در تظاهرات این دو روز جلوه خاصی بهای سر وجود تعداد زیادی از پرچم

شده بود که با به صدا رانندگان و سرنشينان وسائل نقليه  وموجب جلب توجه بسياری از عابرین 

 



های خود و نشان دادن عالمت پيروزی حمایت خود را از تظاهر کنندگان اعالم  درآوردن بوق اتومبيل

  . می داشتند

  

فدایی خلق و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در فعالين چریکهای 

دهندگان این  انگلستان با انتشار فراخوان هایی برای برگزاری این تظاهرات از سازمان

  .  حرکت های اعتراضی دو روزه بودند

  

  با توجه به اين واقعيت که با آغاز خيزش اخير مردم تقريبا هر روز درالزم به ياد آوری است که

در همين روز ها اما مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن تظاهرات ايستاده برگزار شده است 

نکات یکی از سلطنت طلبان و سبز ها نيز مبادرت به تظاهرات کرده بودند و  ی متفاوتدر ساعات

در قياس با روز و سلطنت طلبان " سبز" تعداد نيروهای تقليل، حرکات آنها در این دو روز  چشمگير

 شاهد حضور روزهای اوليه خيزش مردمی  اگر در حرکات اعتراضی .های اول خيزش توده ای بود

 زیر شعارهای رفرميستی دربوديم که " جنبش سبز"نيروهای موسوم به در تظاهرات  نفرصد ها 

به دزديده شدن رای شان اعتراض  جلوی سفارت جمع شده و دهندگان این جریان در سازمان

 ٨ تا ۵یعنی  نيروهای انقالبی  ، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه و در ساعات تظاهرات شتنددا

 خود این واقعيت نشان می دهد که چگونه در  .شديدا تقليل يافته بودها  تعداد سبز،  بعد ازظهر

بستر نمایش قساوت بار قهر ضد انقالبی حکومت در سرکوب وحشيانه جنبش توده ها و رادیکاليزه 

 که اصالح طلبان جناح موسوی و کروبی به - سریع شعار ها و حرکات اعتراضی داخل شدن 

سازمان  . می گردنددور  ها"بزس"ازمردم آگاه هر چه بيشتر  –اعتراف خود به دنبال آن می دوند 

برغم صرف هزینه های مادی چشمگير و برخورداری از حمایت ا ه" سبز"دهندگان اعتراضات 

مردم معترض نمی  بجذقادر به  ديگر همچون روز های قبل  ، پریاليستیآشکار رسانه های ام

   .باشند

  

مقابل  گروهی از هواداران سازمان مجاهدین در روز چهارشنبه تجمعاز دیگر نکات تظاهرات 

ها در حال اعتصاب غذا   که برخی از آنهواداران این سازمان تعداد محدودی از  . بودخانهسفارت

 شعارها و پالکاردهایی را در محکوميت حمله ، و خورشيدهای شير   با حمل پرچمبودند

حمل می  اين کشورنيروهای خود در عراق به اردوگاه دولت  گرجنایتکارانه اخير نيروهای سرکوب

مريکا مسئوليت کنترل اردوگاه نيروهای آهای اين عده اين بود که دولت  يکی از خواست. کردند 

   .اين سازمان در عراق را به دست خود بگيرد

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن

     ٢٠٠٩ آگوست ۵  - ١٣٨٨ مرداد ١۴


