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  پری قدمی: گزارشگر
١١.١٢.٠٩  

  
   ـ لندن١٣٨٨ ]قوس[ آذر١۶گزارشی از تظاھرات 

  
ساير نيروھای راديکال و چپ و ھمراه با کميته جوانان ـ انگلستان و ) ايران ـ افغانستان( چسازمان زنان ھشت مار

ای را به مناسبت روز دانشجو مقابل النۀ جاسوسی جمھوری اسالمی روز دوشنبه تاريخ  انقالبی تظاھرات ايستاده

  . عصر بر گزار نمودند٨ تا ۵از ساعت  ) ٢٠٠٩ دسامبر ۶   ( ١٣٨٨] قوس[ آذر١۶

نه به «: ھای زنان ايران را در برداشت از قبيل تهفعالين زنان ھشت مارچ با تھيه و تدارک پالکاردھايی که خواس

 ، »حق سقط جنين«، » حق مسافرت«، » حق حضانت«، » حق طالق«، » حق انتخاب پوشش«، » حجاب اجباری

، » جدايی کامل دين از دولت اولين قدم در تحقق دموکراسی«،» نه به جمھوری اسالمی ، نه به امپرياليسم«

  .در اين تظاھرات حضوری پرشور داشتند» !گرددزندانی سياسی آزاد بايد «

 شد، بسياری از نيروھای اپوزيسيون برگزاردر تمامی تظاھراتی که بعد از مضحکۀ انتخاباتی مقابل سفارت رژيم 

ھای سبزپوش مرتجع حضور داشتند، اما در  چی ھای سلطنت طلب و موسوی  از نيروھای چپ گرفته تا راست

 که طی آن مزدوران رژيم شاھنشاھی با حمله به دانشگاه سه تن از دانشجويان چپ و ١٣٣٢ آذر ١۶مراسم  يادبود 

يکی از وجوه اشتراک دو رژيم مرتجع شاھنشاھی ساقط شده و ! طلبان غايب بودند گرا را کشتند، سلطنت ملی

ھای  امی رژيمفکر جامعه خار چشم تم  که يعنی دانشگاه و دانشجو به عنوان بخش روشنيستجمھوری اسالمی فعل

  .ديکتاتور و مزدور بوده است

  :کننده در اين روز به دو طيف سياسی  تقسيم می شدند نيروھای شرکت

ـ طيف نيروھای راديکال، چپ ، مترقی و انقالبی ضمن دفاع از جنبش مردمی و دانشجويی در ايران که خواھان ١ 

  .سرنگونی کليت رژيم ديکتاتوری جمھوری اسالمی ھستند

که طی آن . ھا بودند ی که خود از رھبران و پايه گذاران سرکوب ضد انقالب فرھنگی سال شصت در دانشگاهـ طيف٢

يه فحرکت ضد انقالبی دانشگاه، صدھا دانشجو کشته و ھزاران تن دستگير و روانه زندان شدند و دانشگاه تص

از مبتکرين اين حرکت ضد انقالبی بودند، که با حمله به دانشگاه فرياد ... سروش و گنجی  و : آقايان. اسالمی شد

 .»!خمينی عزيزم بگو تا خون بريزم«می زدنند 
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طلبی ھستند که از رھبر  ھای سبزپوش ھمان کسان فرصت چی  به ياد داشته باشيم که بخشی از اين موسوی

". پاسداران را به سالح سنگين مجھز کنيد"د که تنخواس می) روح هللا خمينی(اتور بزرگ جماران شان ديکت انقالب

ھا را بپوشند و به قول آقای سروش تا ديروز اگر در مقابل ھم  چی امروز دور از انتظار نيست که لباس سبز موسوی

  .بودند، امروز در کنار ھم  باشند

جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود «چون  با سر دادن شعارھايی ھمدر اين مراسم نيروھای چپ و راديکال 

نه به حکومت سنگسار، شکنجه، «، » مرگ بر حکومت ضد زن«، » مرگ بر حکومت مذھبی«، »بايد گردد

دانشجو بيدار است، از ارتجاع بيزار «، » جمھوری اسالمی رژيم ارتجاعی مرگت فرا رسيده«، » زندان، اعدام

زنده باد « ، » نه اصالح نه تسليم، نبرد تا پيروزی«، » نه اصالح نه سازش، مرگ بر جمھوری اسالمی«، » است

 آذر از جنبش واقعی مردم ١۶و ھم چنين با خواندن سرود » زنده باد سوسياليسم«، » زنده باد آزادی«، » انقالب

  . دفاع کردند

دادنند و خواھان اين بوده و ھستند؛ که رژيم  له قرار می جناح احمدی نژاد را مورد حمًچی صرفا سبزپوشان موسوی

  !جمھوری اسالمی به نفع آقای موسوی اصالح بشود

خواست با کشيدن پارچه  چی  می در حاشيه برگزاری اين مراسم بايد اشاره کرد يکی از گردانندگان موسوی

زدھم آذر سرخ بوده و در تاريخ برای سبزرنگش به سمت نيروھای سرخ شانزدھم آذر را از آن خود کنند، ولی شان

  !ھميشه سرخ خواھد ماند
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  ـ انگلستان) ايران ـ افغانستان(پری قدمی ـ فعال سازمان زنان ھشت مارس 

 ٢٠٠٩ دسامبر ١٠
  

  


