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  پری قدمی
٢٢.٠۶.٠٩  

  
  گزارشی از تظاھرات عليه جمھوری اسالمی

   مقابل سفارت ايران در لندن
  
  

ھا، احزاب و نيروھای مستقل خواھان  ساير سازماندر انگلستان به ھمراه ) ايران ـ افغانستان(سازمان زنان ھشت مارس

 از ساعت ١٣٨٨] جوزا[ خرداد٢٨ برابر با ٢٠٠٩ ژوئن ١٨آزادی، برابری و سرنگونی جمھوری اسالمی، به تاريخ 

  .خانۀ رژيم تظاھراتی بر پا کردند  بعدازظھر مقابل جاسوس٢ تا ١٢

ھای سرکوبگرانۀ رژيم به ستوه  ا زن و مردی که از سياستھ اين تظاھرات با اعالم ھمبستگی با مبارزات جاری مليون

تظاھرکنندگان شعارھائی در رابطه با . اند، بر پا شد ھا زده اند، و دست به اعتراض و مبارزۀ خونين در خيابان آمده

ن ھای زن ستيزانه، ضد کارگری، ضد آزادی بيا ھای مرتجع جمھوری اسالمی و سياست محکوم کردن تمامی دارودسته

آنان با شرکت در . پارچه و متحد مورد توجه اروپائی نيز قرار گرفت صدای اين فريادھای يک. زدندند را فرياد می... و 

شد، ھمبستگی خود را از مردم بی دفاع ايران که  بين تظاھرکنندگان و سردادن شعارھائی که به انگليسی فرياد زده می

     . ند، اعالم نمودندا ھاست مورد ستم و استثمارقرار گرفته سال

  

  ! ـ مرگ بر جمھوری اسالمی

  !ـ مرگ بر ديکتاتور

  ! ـ زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  !خواھيم خواھيم نمی ـ حجاب اجباری نمی

  !خواھيم خواھيم نمی ـ حکومت زور نمی

  !ـ کارگر زندانی آزاد بايد گردد

  !خواھيم  خواھيم نمی ـ حکومت سنگسار نمی

  يده  ــ  جنگ ما رو نديده ـ ھاله نور رو د

  !   ما زن و مرد جنگيم  ــ بجنگ تا بجنگيم

  !پذيرد ميرد  ــ  ذلت نمی ـ دانشجو می
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  !پذيرد ميرد ــ سازش نمی   دانشجو می

  .و ترانه يار دبستانی توسط دختران جوان تظاھرکننده  نيز خوانده شد

نمايش ) بخش فارسی(نژاد مقابل ساختمان خبرگزاری بی بی سی  داران احمدی  در پايان اين تظاھرات اعالم شد، طرف

بخش قابل توجھی از . اند مضحکی را در حمايت از او جھت منحرف کردن افکار عمومی خارج از کشور به راه انداخته

ھيۀ سی مشغول ت بی خبرگزاری بی. عازم شديم) بخش فارسی(سی  بی رسانه خبری بی کنندگان، به سوی ساختمان تظاھر

جمعيت تظاھرکننده خواستار سرنگونی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته . خبر از مرتجعين جمھوری اسالمی بود

سی  را مجبور به چرخاندن دوربين به سمت  بی خبرگزاری بی! سی  واقعيت را بگو بی و با سر دادن شعار بی! بودند

بين را به سمت جمعيت تظاھرکننده  بچرخاند، اما فقط قصد سی مجبور شد دور بی اگرچه بی. صف تظاھرکنندگان کردند

ی ھا ای از نمايش مضحک مزدوران و بسيجی اما در پوشش خبری خود با نشان دادن صحنه!! نشان دادن بی طرفی بود

  !مقيم لندن و سانسور نيروھای مخالف ثابت کرد، که در نبرد بين آزادی و اختناق در کدام سو قرار دارد؟

 تظاھراتی در حمايت از ٢٠٠٩ مه ١٦ر است؛ نيروھای مخالف با رژيم مرتجع جمھوری اسالمی در تاريخ قابل ذک

خواھان . برگزار کردند) بخش فارسی(سی  بی کارگران دستگير شده اول ماه مه در ايران مقابل ھمين ساختمان بی

  !!! ايد اشتباه تجمع کرده: سی گفته شد بی اما توسط يکی از مقامات بی. سی فارسی شدند بی انعکاس خبر آن در بی

  

  
  )ايران ـ افغانستان(گزارشی از تظاھرات در لندن توسط پری قدمی از فعالين سازمان زنان ھشت مارس 

 ١٣٨٨ ]جوزا[ خرداد٢٨ برابر با ٢٠٠٩ ژوئن ١٨تاريخ 
  

  


