
  ستادهیتظاهرات اگزارشی از 
  ! ران در لندنیکشتار مردم ا در اعتراض به    

  
در ادامه رشته حرکات اعتراضی بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری 

 حق طلبانه توده های بجان آمده از خيزشاسالمی و در دفاع از 
 تظاهرات دیگری در مقابل ٢٠٠٩ جوالی ۵مظالم رژیم، روز یکشنبه 

  . کتاتوری حاکم بر ايران در لندن برگزار شدسفارت خانه دي
 

، نيروها و  روهای چپ متشکل از برخی سازمانهادر این تظاهرات ني
کميته های دمکراتيک و افراد مستقل شرکت داشتند که بدون 
وقفه با سردادن شعارهای رزمنده بر عليه کليت رژیم سرکوبگر 

افشای جمهوری اسالمی به زبانهای انگليسی و فارسی به 
. جمهوری اسالمی پرداخته و کشتار مردم بيدفاع را محکوم نمودند

، "مرگ بر جمهوری اسالمی"از جمله شعارهای این حرکت 
زندانی "،"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

کنجه در کشتار و ش"، "سياسی به همت توده ها آزاد باید گردد
 ،"نی شدن زنان باید متوقف شودقربا"، "ایران باید متوقف شود

مرگ بر " ،"مرگ بر سه جانی، خامنه ای موسوی رفسنجانی"
تمامی "، "خامنه ای، مرگ بر موسوی، مرگ بر جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی، "و " کارگران و دانشجویان زندانی باید آزاد شوند
   .بود ...و " رژیم ارتجاعی، مرگت فرارسيده

ی خلق در لندن با بنر ها و پالکارد های خود فعالين چریکهای فدای
  . در این تظاهرات شرکت داشتند

  
  
  
  
  
  

 

نکته ای که در حاشيه این تظاهرات قابل توجه بود عبارت از آن بود 
حزب "که در اواخر تظاهرات، از سوی یکی از مسئولين جریان 

تراضاتی نسبت به اعو همچنين فرد ديگری " کمونيست کارگری
در شعار از جمله صورت گرفت که " مرگ بر موسوی"سردادن شعار



" ، مرگ بر موسوی، مرگ بر جمهوری اسالمیمرگ بر خامنه ای"
موسوی در قدرت "که آنها این بود گنجانده شده بود؛ استدالل 

در شرایطی " اعتراض"این ! و نباید بر عليه او شعار داد" نيست
همه می دانند موسوی فریبکار کسی ست صورت می پذیرد که 

 سلطه جمهوری اسالمی  نه تنها در يکی از سياه ترين دورانهای که
مقدس جمهوری "دش به قول خونظام وزير سال نخست ٨

مجمع تشخيص مصلحت "از همان آغاز تشکيل بوده بلکه" اسالمی
در آن  ، يکی از نهاد های قدرتمند جمهوری اسالمیبه عنوان "نظام
ظالمانه يکی از چهره های قدرتمند نظام واقع به  و یت داشتهعضو

این مهره خدمتگزار و وفادار به نظام ارتجاعی . حاکم می باشد
جمهوری اسالمی،کسی است که در جریان قتل عام دهه شصت 
دستانش تا مرفق به خون هزاران تن از کمونيستها و مبارزین و 

مه تالش اش در اين فرزندان برومند کشور ما آغشته است و ه
سالها تحکيم پايه های سلطه ضد مردمی جمهوری اسالمی می 

خيزش توده های بجان آمده در ارتباط با  در شرایطیموسوی . باشد
 می خواستسعی کرد خود را قاطی این جنبش نماید که 

 برای رسيدن به آزادی و دمکراسیتوده های تحت ستم اعتراضات 
 انرژی اعتراضی آنها را در  بخشی از مردمرا کنترل نموده و با فريب

 .چهارچوب اختالفات جناح های درونی طبقه حاکمه به هرز دهد
جهت دور کردن مردم از چنين وظيفه نيروهای انقالبی بنابراین 

افشای چهره وی و سياستهای ضد  ،سياستهای فريبکارانه ای
براستی بدون افشای چهره . مردمی دارو دسته اش می باشد

 واقعی وی چگونه می توان انتظار داشت که توهم مردم فريب
او  در ضمن همه می دانند که  !خورده نسبت به وی در هم بشکند

کسی ست که رسما از چماقداران و نيروهای خود در خارج کشور 
یعنی توده های (خواسته که صف خود را از صف مخالفين نظام 

 و آنها هر کجا که توانسته سازند" جدا) "روهای مبارزانقالبی و ني
از حقانيت  به پليس بر عليه هر کس که مراجعهاند با زور و يا 

 اقدام کرده ،گفتهعليه جمهوری اسالمی سحن مبارزات مردم بر 
با اعتراض به شعار مرگ بر نيروها و افراد نامبرده به اين ترتيب . اند

 از توده های آگاه اما تحت ستم نشان می دهند که حتیموسوی، 
و بجان آمده ما که برغم دیکتاتوری وحشتناک حاکم بر جامعه تحت 
سلطه ما با تمام وجود از تماميت رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی 



گرفته تا " اصالح طلب"و تمامی دار و دسته های فریبکار آن از 
ممکن نشان می نفرت دارند و این نفرت را از هر راه ... و " اصولگرا"

" آگاه"و " پيشرو"آنها برغم گذاشتن نام .  فرسنگها عقب ترند،دهند
بر خود بجای تالش برای زدودن توهم آن بخش از توده ها که بدالیل 
مختلف فریب تبليغات رياکارانه موسوی و دارو دسته او را خورده اند 
 ،خود با عدم افشای موسوی جالد و فریبکاریهای دار ودسته او ،
این فقدان آگاهی را تبليغ کرده و برای آن لفافه های تئوریک نيز 

که کوچکترین قرابتی با پاسخگوئی به وظايف امری  .می تراشند
شته و به توهم پراکنی نيروهای مرتجع انقالبی در اين شرايط ندا

  .نسبت به موسوی کمک می کند
  

 در ساعتی که این تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسالمی
جريان داشت دو دسته ديگر نيز بصورت مستقل گرد آمده بودند  که 

برافراشته بودند که اکثرا در اسالمی يک بخش از آنها پرچم سبز 
.  مخالفت با احمدی نژاد و گاها خامنه ای شعار هائی سرمی دادند

" مراجع تقليد حمايت حمايت" سر دادن شعار باآنها همچنين 
 از حرکت خود ،"مراجع تقليد"ای مرتجع  آیت اهللا هحمایتخواهان 
آنها در هر فرصتی هم که شعار نمی دادند با استفاده از  .بودند

 تالش می کردند تا با  ای که در اختيار داشتند،بلندگوی بسيار قوی
در ایران  جمهوری اسالمی تحت سلطهپخش موزیک هایی که 

 پخش می گردد، مانع از انعکاس شعارها و صدای نيروهای
قابل توجه در  نکته .سرنگونی طلب و بویژه نيروهای چپ گردند

مورد آنها که در هفته های اخير هر جا دستشان رسيده به تهدید و 
ارعاب نيروهای سرنگونی طلب پرداخته بودند، کاهش چشمگير 

   .تعدادشان بود که بطور آشکار نظرها را جلب می کرد
  

 تشکيل عده محدودیا دسته دیگر ردر تظاهرات اعتراضی اخير، 
 با آرم شير و خورشيدکه  یپرچمهای سه رنگدادند که تعداد می 

 در گوشه ای آنها نيز. حمل ميکردند از تعداد خودشان نيز زیاد تر بود
  .تجمع کرده و بر عليه جمهوری اسالمی شعار می دادند

    
  فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در لندن

 ٢٠٠٩جوالی  ۵  - ١٣٨٨ تير ١۴
 


