
 مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی گزارشی از تظاهرات علیه

  انگلستان -لندن  

، تظاهرات بزرگی در ایران  ، همزمان با برگزاری مضحکۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم0011خرداد  82 دیروز

فعالین . توسط نیروهای انقالبی و مخالف جمهوری اسالمی در مقابل کنسولگری این رژیم در لندن برگزار شد

چریکهای فدایی خلق ایران نیز از زمره فراخوان دهندگان این تظاهرات بزرگ بودند که در آن صدها تن از مبارزین و 

 .مخالفین جمهوری اسالمی شرکت کردند

و در زیر باران شدید برگزار شد، پرچم ننگین رژیم جمهوری اسالمی از آغاز صبح  9در این تظاهرات که از ساعت 

همچنین مقادیر زیادی رنگ به ساختمان سفارت . کنسولگری کنده و زیر پای تظاهر کنندگان له شدساختمان 

پرتاب شد و سر و لباس تعدادی از محافظان سفارت جمهوری اسالمی که تعداد زیادی از نیروهای پلیس 

  .رنگی شد، کردند  انگلستان از آن محافظت می

تنوع شعارها انعکاس . در این تظاهرات شعارهای بسیاری با محوریت سرنگونی جمهوری اسالمی سرداده شد

، برخی شعارها به شرح زیر در بخش نیروهای چپ. تنوع نیروهای مخالف شرکت کننده در این تظاهرات بود

مرگ بر حکومت "، "ید گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود با"، "مرگ بر جمهوری اسالمی: "بودند

جمهوری اسالمی، دشمن " ، "مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رییسی"، "مرگ بر حکومت ضد زن"، " شکنجه

جمهوری "، "زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد"، "زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد

شعارهای زیادی ... و " رای ما سرنگونی"، "مسد سوسیالیزنده باد انقالب، زنده با"، "اسالمی مرگت فرا رسیده

نیز به زبان انگلیسی در محکومیت جمهوری اسالمی سرداده شد و برخی از عابرین و صاحبان خوردروهایی که 

یکی از فعالین سوسیالیست بریتانیا نیز با . از محل رد می شدند با تظاهر کنندگان اعالم همبستگی کردند

 



عالین چپ ایرانی حاضر در تظاهرات در سخنان کوتاهی جنایات جمهوری اسالمی را محکوم و از حضور در میان ف

 .توده های محروم ایران برای سرنگونی جمهوری اسالمی حمایت کردو خواست بر حق کارگران 

تن داده بودند  رسوا و تقلبی نمایش انتخاباتی کسانی که به این نفر از 01 - 01شمار اندکی، حدود  در طول روز

عدم همراهی با مراجعه به کنسولگری برای دادن رای، ،  وابسته به جمهوری اسالمی بودند اعوان و انصاریا از و 

 . را به نمایش گذاردندخواهان عدم شرکت در این مضحکه انتخاباتی بودند قاطعانه خود با اکثریت مردم ایران که 

ران جمهوری اسالمی با وقاحت تمام انگشتان رنگی خود را به جمعیت برخی از آنها پس از رای دادن به جنایتکا

ره سفارت،  میهر کی "و " بی شرف، بی شرف"با فریاد های نیز جمعیت تظاهر کننده و نشان می دادند 

 .به آنها پاسخ می دادند ،" شریکه در جنایت

 حافظت می شد و آنها دو نفر ازساختمان کنسولگری رژیم توسط شمار زیادی از نیروهای پلیس بریتانیا م

 .را با ضرب و شتم دستگیر کردند معترضین به این انتخابات

تظاهرات امروز علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و نمایشات انتخاباتی آن یک حرکت موفق در افشای 

نابودی این حکومت برای برحق توده های تحت ستم  هایخواستمبارزات و ماهیت ضد خلقی این رژیم و دفاع از 

 این حرکت و اعتراضات مشابه مخالفین در شهر بیرمنگام .و تمام دار و دسته های داخلی و ضد خلقی آن بود

اعتراض "باعث خشم و سوزش مقامات جمهوری اسالمی گشت و آنها با احضار سفیر انگلیس در تهران مراتب 

در لندن و شهرهای دیگر از سوی " در برگزاری انتخاباتاخالل "دیکتاتوری حاکم بر ایران را به آنچه که " شدید

صبح شروع و تا  9که از  تتظاهرادر این . خواندند به دولت بریتانیا اعالم کردند" عناصر تروریست ضد انقالب"

تعداد شرکت کنندگان چندین برابر تعداد کسانی بود که در این فاصله جهت شرکت در این  ،ساعتها ادامه داشت

 . کنسولگری جمهوری اسالمی مراجعه کردندبه  حاکمان مردم ستیز،به و رای دادن ات حکومتی انتصاب

 !جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد

 !ننگت باد! جمهوری اسالمی ، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد

 !مسزنده باد انقالب، پیروز باد سوسیالی
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