
  !مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن  گزارشی از تظاهرات ايستاده در
  
  

  
  

 بعد از ظهر تظاهرات ايستاده ای ٢ تا ١٢از ساعت ) خرداد ٢٨ (٢٠٠٩ژوئن  ١٨روز پنج شنبه 
ن و در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن در حمايت از خيزش بزرگ اعتراضی مردم ايرا

نزديک به . شد  برگزار اعتراض به کشتارهای ددمنشانه جمهوری اسالمی در روز های اخير
که با سر  صد نفر از ايرانيان مخالف جمهوری اسالمی در اين حرکت اعتراضی شرکت داشتند

مرگ بر رژيم " ، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"دادن شعارهائی  چون 
خشم و نفرت خود از رژيم دارو شکنجه حاکم " مرگ بر ديکتاتور" ، "مهوری اسالمیارتجاعی ج

  .بر ايران را به نمايش گذاشتند
  

ويژگی اين حرکت اعتراضی در اين بود که در شرايطی که دارو دسته های درونی رژيم و 
 های رسانه های امپرياليستی می کوشند مبارزات مردم ما را در حصار تنگ اختالفات جناح

درونی جمهوری اسالمی محبوس ساخته و با تمرکز روی اصالح طلبان حکومتی مردم ما را 
  کنندگان که تعداد قابل توجهی از آنان را جوانان مبارز تشکيل می دادند فريب دهند، تظاهر

 اينکه تظاهر نابودی کليت رژيم قرار داده و با برعکس تمرکز شعار ها ی خود را بر روی نفی و
گان وابستگی های سياسی گوناگونی داشتند به آشکاری نشان می دادند که ضمن کنند

و شرط  حمايت از مبارزات توده های ستمديده ايران مخالف سرسخت چنان تالشهای بوده
اوليه  رهائی مردم از قيد همه مظالم موجود را نابودی قطعی جمهوری اسالمی با همه دارو 

اين روز ها که اصالح طلبان حکومتی به ياری ين تاکيد در ا. دسته های درونی اش می دانند
رسانه های امپرياليستی می کوشند با موج سبز بر موج اعتراضات مردمی سوار شوند از 

اهميت دو چندانی برخوردار بوده و بيانگر آنست که نيرو های مبارز و کمونيستها تا جائی که 
و رهبر تراشی دروغين بار ديگر مردم می توانند به هيچ وجه نبايد اجازه دهند که با موج سازی 

  . رنجديده ما فريب داده شوند
  



  
تظاهرات فوق که به فراخوان فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در لندن و سازمان دمکراتيک 

پ ضدامپریاليستی ایرانيان در انگلستان برگزار شده بود با حمايت مسئوالنه اکثر فعالين چ
ها نيز خود مستقال خواهان برگزاری چنين حرکتی در همين زمان  برخی از نيرو مواجه شده و

در جريان تظاهرات تصميم گرفته شد که با توجه به حساسيت اوضاع روز  . و مکان شده بودند
 بعد از ظهر نيز تظاهرات اعتراضی ديگری در همين محل برگزار شود که ۴ تا ٢ساعت  شنبه از
  .يم در پايان تظاهرات به اطالع شرکت کنندگان رسيداين تصم

  
در پايان تظاهرات خبر رسيد که حاميان احمدی نژاد رئيس جمهور جنايتکار جمهوری اسالمی 

 که اتفاقا کامال در جهت منافع کل نظام حاکم می - در اعتراض به خبر رسانی بی بی سی  
 دفاتر اين بنگاه خبر رسانی زده اند به  دست به يک تجمع اعتراضی در مقابل يکی از-باشد  
ليل هم تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات به اين محل رفته و با شعار های  دهمين

اين حرکت موفقيت آميز . کوبنده به افشای احمدی نژاد و انگيزه حاميان جيره خوارش پرداختند
  . ژوئن در مقابل سفارت گرديد١٨پايان بخش حرکت پر شور 

  
   لندندرلين چريکهای فدائی خلق ايران فعا
  ٢٠٠٩ ژوئن ١٨ -  ١٣٨٨ خرداد ٢٨
  
  
 
 


