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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  پری قدمی ـ لندن 

٠- ٢٠١٠۵ -١۶   

   عليه جمھوری اسالمی ايرانئیراه پيما
 اخير ـ لندنۀ در اعتراض به کشتار ددمنشان

   

  :در پی فراخوان مشترک

  
  ـ لندن) ايران ـ افغانستان(ت مارس ـ سازمان زنان ھش

   لندن-راه کارگر-ـ سازمان کارگران انقالبی ايران

  ـ شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ايران

    لندن- خلقئیـ فعالين چريکھای فدا

  انگلستان ـ کميته جوانان ـ 

  ـ اتحاد بين اللملی در حمايت از کارگران در ايران ـ بريتانيا

  ال چراغ ويسیـ انجمن کارگری جم

  ـ حزب کمونيست کارگری ـ حکمتيست 

  
ا ٢٠١٠ می  ١۵روز شنبه تاريخ  سان١٣٨٩ ارديبھشت ٢۵ مصادف ب ا  ان بئیھ ه قل ی رحمان  ک شتار ب ۀ شان از ک

ا ا از ساعت يک بعدازظھر به صورت ئیاين گردھما. رژيم فاشيست اسالمی به درد آمده بود، گرد ھم آمدند کسيون ب
ران را در برداشت،   که خواستهئیھا ستيز اسالمی و پالکارد  از جنايت جمھوری زنئیھا نمايش صحنه ردم اي ھای م

ا در ميدان ترافال. گار در حال تردد بودند، نشان داده شد به مردمی که در ميدان ترافال ن گردھم ار اي ه ئیگ  نزديک ب
ات ۀ انھای افشاگر در اين بين فعالين سياسی با سخنرانی. دو ساعت طول کشيد ه جناي خود عليه رژيم ايران با اشاره ب

ه واقعيت فضای  ھولناک اخير و به دار کشيدن پنج انسان بی گناه  سعی در آگاه کردن افکار عمومی و جلب توجه ب
ع شعار سر می. سياسی ايران را داشتند ن جم شگاه عکس  ھنگامی که اي ده ازنماي د کنن ردم رھگذر و بازدي د، م دادن
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ا  ا م راه ب شان ھم ستگی خود را ن ق اعالم ھمب دين طري شيدند و ب اد می ک ر جمھوری اسالمی را فري عار مرگ ب ش
  .دادنند می

فارت ه سمت س ازم حرکت ب ه جمھوری  تقريبا حوالی ساعت سه صف تظاھرات کنندگان از ميدان ترافال گار ع خان
  :اول صف تظاھرات پرچم بزرگی که رويش نوشته شده بوددر . اسالمی شد

تم در »گون باد رژيم جمھوری اسالمی ايرانسرن« ردان تحت س ان و م صاويری از شکنجه و زجر زن ا ت راه ب  ھم
  .ايران بود، قرار داشت

ق  که تظاھرات کنندگان دوست داشتند،ئیکرد، گو صف به آرامی حرکت می  ھای   در ھمبستگی با مردم ايران و خل
تری را ببرند، چرا که اين عمل انسان دوستانه و حمايتی را  بيشتحت ستم در بين افکار عمومی خارج از ايران سھم 

  . دانند دانستند و می وظيفه خود می
دگان سريع پليس اصرار داشت که صف! برايم عجيب بود ه مس  تظاھرات کنن ه دوستی ک د و ب ر حرکت کن وليت ؤت

  ."دتر حرکت کنيمتن" کرد، به ما بگويد  زد می  را بر عھده گرفته بود، مدام گوشئیپيما راه
ا ھنگامی که بين تظاھرات کنندگان فاصله می تان و رفق اد، دوس یئیافت وی صف م ه در جل ه آن  ک ا ب ا م ستادند ت ا  اي ھ

يش برسيم، که صف مرتب شود، پليس به اين عمل اعتراض می رد، و من ب ر متعجب می ک ه راستی از چه ! شدم ت ب
  !!داديم  را بدون روتوش می گفتيم و نشان میترسيدند؟ ما فقط واقعيت فضای سياسی ايران می

رکت ت ش ه خواس ی ک ای مختلف ل پالکاردھ ا حم دگان ب ته  کنن ران در آن نوش ردم اي ی م ای واقع ده ھ ت ش ود حرک ب
  :به طور مثال می توان به چند نمونه اشاره کرد. کردند می
ستيم« رط ھ د و ش دون قي ی ب دانيان سياس ام زن تار آزادی تم ا خواس ه سن«، »م ان ب کنجه پاي دام و ش سار و اع گ

ه ارتجاع اسالمی« ، »حجاب اجباری سمبل اسارت زنان است« ،»دھيد ه ب سم، ن ه امپريالي ه ب دون شرکت «، »ن ب
  .... و » رسد فعال زنان ھيچ انقالبی به پيروزی نمی

  :شد از جمله  نيز در اين رابطه سر داده میئیو ھم چنين شعارھا
  .ـ جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد
  .ـ جمھوری اسالمی رژيم ارتجاعی مرگت فرا رسيده

  ـ مرگ بر حکومت ضد زن 
  .ـ سنگسار ملغی بايد گردد

  .ـ زندان، شکنجه، اعدام ملغی بايد گردد
  .ـ کارگر زندانی آزاد بايد گردد

  .ـ دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد
  .اسی آزاد بايد گرددـ زندانی سي
که در بين ما تعداد زيادی نيروھای  شد، به ويژه آن توجه عابرين به ما جلب می. کرديم ھای پر تردد گذر می از خيابان

تند .  که از قبل تھيه شده بود، می گرفتندئیھا اطالعيه. بودند...  و  ھاغير ايرانی از جمله انگليس با اشتياق می خواس
اد بدانند که چه شده ين فري ن چن ران« است اين جمع اي ر جمھوری اسالمی اي د را سر می» مرگ ب ار صف. دھ   کن
دددا ھايشان را تکان می ند و در ھمبستگی دستددا با ما شعار می. ندزد ند و بعد به ما لبخند میدخوان اطالعيه را می . ن

  . شد تر می تر و بيش  انرژی من بيشکردند و با اين جمله من خود بارھا شنيدم که برای ما آرزوی موفقيت می
ا يدئیصف تظاھرات کنندگان به دفتر ھواپيم ران رس ستاد .  جمھوری اسالمی اي از اي ا شور و . صف از حرکت ب ب

اح «، »جمھوری اسالمی مرگت فرا رسيده«تری شعار  حرارت بيش د و جمھوری اسالمی با ھر جن ابود باي دسته ن
ا . زدند ه عبور می کردند، برايمان بوق میرانندگانی ک. را سر دادنند» گردد از پياده روی آن طرف خيابان مردم با م
تر بايستد،   بيشئیدوست نداشت که جمعيت در مقابل اين دفتر ھواپيما. پليس به راستی عصبانی بود. شدند صدا می ھم

د اما شرکت ن حرکت اعتراضی راسخ بودن دتر از. کنندگان در اي د و بلن دشعارھا را بلن ل تکرار کردن يس در .  قب پل
  !چيزی نتوانست بگويد آنان ۀ برابر عزم جزم شد

م ج اين ھمه ھمبستگی در بين تظاھرات کنندگان نشان واقعی ھمبستگی و ھ ادران رن ا م ی ب د دل قۀ دي ران و خل ھای  اي
ه ابھا، نداھا، سھر ھا، مھدی ھا، فرھادھا، علی ھمبستگی با مادر فرزادھا، شيرين. تحت ستم است ا وتران ه  ھ ھاست ک

رده ه ک ردم ھدي ارزاتی م بش مب ه جن قايقی را ب رده ھر روز يکی از پس ديگری ش م نک ر خ د و کم د ان غرور آن . ان
  .دھد مادران است که به ما نيرو می

ه سه ساعت راه ع نزديک ب ا تظاھرات کنندگان با گذشت از مسيرھای مختلف توريستی و پر تجم ه ئیپيم د و ب  نمودن
الی . خانه رسيدند سوسمحل جا ه احتم وگيری از حمل اظ جھت جل ی حف ود و حت محوطه سفارت به شدت امنيتی شده ب

  !نيز نصب شده بود
دا رژيم ايران  تظاھرات کنندگان بيش از يک ساعت مقابل النه جاسوسی زار نمودن   .کسيون اعتراضی خود را برگ

ه سر داده  در ھمبست»فرزاد ما نمرده، اين دولته که مرده« شعار  گی با خانواده جانباختگان اخير به صورت متحدان
  . شد
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