
 
 گزارشی از تظاهرات عليه خيمه شب بازی انتخاباتی 

 !جمهوری اسالمی در لندن
 

 
 

 از خارج در اسالمی جمهوری انتخاباتی نمایشات برگزاری با همزمان ، ١٣٩۶ ماه اردیبهشت ٢٩ جمعه روز صبح

 انتخاباتی ضحکهم این افشای در،  اسالمی جمهوری شُک آزادی و سرکوبگر رژیم مخالفين و آزادیخواهان ، کشور

 ساعت چندین که تظاهرات این طول در  .کردند پا بر لندن در اسالمی جمهوری کنسولگری مقابل در تظاهراتی ،

 اسالمی جمهوری وقفه بی جنایات سال ٣٨ مورد در افشاگری با ، مخالف و مبارز نيروهای،  انجاميد طول به

 سيستم در مردم رای داشتن ارزش فاقد بر ، ستم تحت ایه خلق و جوانان ، زنان ، زحمتکشان و کارگران عليه

   . فشردند پای اسالمی جمهوری انقالبی سرنگونی ضرورت بر و کرده تاکيد اسالمی جمهوری انتخاباتی

  

 های شيشه و کنسولگری ورودی درب به مرغ تخم و رنگ پرتاب با مخالف جوانان از یکی ، اوليه ساعات همان در

 اجبارا ، محل این محافظين که طوری به ، شد کنسولگری کارمندان و رژیم مزدوران توحش باعث آن اطراف

 و تظاهرات کنترل برای که پليس مامورا . شدند مشغول ها رنگ کردن پاک به و بستند را کنسولگری درب مدتی

 حرکت اما ند؛کرد دستگير را مهاجم بالفاصله ، بودند شده حاضر محل در اسالمی جمهوری سفارت از نگهبانی

 آرامش و شد همراه معترضين فارسی و انگليسی های زبان به اسالمی جمهوری بر مرگ شعارهای با فرد این

  .زد هم به را رژیم انتخاباتی بساط

  

های  معترضين به زبان. شعارهای افشاگرانه تظاهرکنندگان به طور بی وقفه ادامه داشت، در طول این حرکت 

، مرگ بر  ، مرگ بر روحانی مرگ بر خامنه ای"،  "مرگ بر جمهوری اسالمی "د می زدندفارسی و انگليسی فریا

زنده " ، "زنده باد آزادی "، "زنده باد انقالب"،  "مرگ بر حکومت شکنجه" ، "مرگ بر حکومت زن ستيز"،  "ریيسی

 "انی سياسی آزاد باید گرددزند"،  "نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "،  "باد سوسياليزم

به شکنجه و قتل در ، به قربانی کردن زنان " ، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"،  "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، 

  ...  و !"، نه جالد !نه شياد"،  "باید پایان داده شود، ایران 



  

در . پخش شد" آفتابکاران جنگل"و از جمله برخی سرودهای مبارزاتی ، ها  دادن ها و شعار  بين صحبتفاصلهدر 

کسانی که فریب تبليغات رژیم و ت تاکيد شد که ا، بر این واقعي جریان سخنرانی ها و افشاگری های مخالفان

ها کشيده شده اند از سيستم انتخاباتی  به پای صندوق" بدتر"و " بد"را خورده و برای انتخاب بين وابستگان آن 

 سال گذشته بر تقلب و ٣٨سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی در طول . تی ندارندجمهوری اسالمی شناخ

فریب استوار بوده و ریيس جمهور این رژیم نه با آرای مردم بلکه با تصميم نهاد رهبری برگزیده شده و سپس 

می داخلی بين انتخابات آزاد به خورد افکار عموبه نام این انتصاب در جریان نمایش انتخاباتی کوشش گشته تا 

اصالح پذیر نيست و رای به هر کدام از جناح ،  در صحبت ها تاکيد شد جمهوری اسالمی  .المللی داده شود

 به سرکوب و ای، ر ، رای به بی حقوقی زنان رای به تداوم فقر و بيکاری و گرسنگی، های تبهکار و قاتل آن 

ای دادن در این نمایشات رای به مشروعيت نظام ضد  ر.، رای به گورخوبی و کارتن خوابی ست اعدام و شکنجه

  .خلقی حاکم است

  

های تند و شعارهایی در بين رای دهندگان که وجود برخی مزدوران شناخته  گاها حرف، در طول این حرکت 

برخی از پرسش همچنين   .ها آشکار بود و تظاهر کنندگان رد و بدل می شد شده جمهوری اسالمی در ميان آن

 از رای  مثال تعدادی . پاسخ می گرفتبا استدالل معترضين، شد   داده میاز سوی تظاهر کنندگانکه ها 

شما می خواهيد " ، "ما به ایران رای می دهيمولی ،  شما کمونيست هستيد"دهندگان مطرح می کردند 

باید ،  ه فکر می کنيدشما به گذشت" ، "جنایاتی که می گویيد همه در گذشته اتفاق افتاده اند "، "داعش بياید

تظاهر کنندگان نيز پاسخ هایی به برخی از این ... و " شما طرفدار انتخاب ریيسی هستيد"،  "به آینده فکر کرد

. حل کنندرا ... گور خوابی و ، از جمله این که هيچ یک از کاندیداها نمی توانند فقر و بيکاری ، اظهارات می دادند 

شان تا آرنج به خون مردم و   امروز بر سر کار هستند و در حالی که دستان،مملکت عامالن تمام جنایات در این 

های این  شما به کسانی رای می دهيد که ثروت؛  ادعای اصالح طلبی می کنند، جوانان و مخالفين آلوده است 

 رای می خواهيد به ایرانی. مملکت را غارت کرده اند و در عوض حقوق کارگران زحمتکش را ماه ها نمی پردازند

 به. بدهيد که رژیم حاکم آن را به سرزمين فقر و فالکت و بيکاری و گور خوابی و  کارتن خوابی بدل کرده است

محل ،  اند شده اعدام طلبان اصالح همين زمان در که آن شدگان اعدام هزار هزاران های خانواده هنوز که رژیمی

می پدرخوانده داعش است و خود یک رژیم داعشی ست که تمام جمهوری اسال. شان را نمی دانند دفن عزیزان

  ... سال در این مملکت مرتکب شده است و ٣٨جنایات داعش را در طول 

  

 در نيز کنند می دفاع آن از دندان و چنگ با که اسالمی جمهوری رژیم مدافعان و عامالن و ها مهره برخی حضور

 در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مهاجرانی ، بهنود مسعود چونهم هایی مهره. بود آشکار دهندگان رای صفوف

 رژیم "عنوان به او از کنندگان تظاهر کهخائن  نگهدار فرخ باالخره و فریبکار محمدخاتمی جمهوری ریاست اول دورٔه

 شد، می نزدیک اسالمی جمهوری سفارت در نگهدار فرخ دادن رای نوبت که هنگامی. بردند می اسم" نگهدار

 دهه سياسی زندانی یک خود من که این گفتن با و داد قرار خطاب را او ميکروفن پشت از کنندگان تظاهر از ییک

 در اش بغل زیر در ای پرونده با نگهدار فرخ که دیده خود چشم با چگونه که زد فریاد ، بردم در به جان که بودم ۶٠

 اسالمی جمهوری بر مرگ شعارهای با نيز افشاگری این. است آمده می جالد الجوردی دیدار به اوین سياهچال

 بر مبنی را اکثریت سازمان و وی شعارهای و نگهدار ننگين سوابق نيز دیگر برخی. شد همراه کنندگان تظاهر

 گوشزد را حاکم جالدان دست به ها آن سپردن و انقالبيون دادن لو و سنگين سالح به پاسداران سپاه تجهيز

 افتخار با کرد ترک را رژیم سفارت که هنگامی تمام وقاحت با شرم بی الحال معلوم صرعن این البته. کردند

 تظاهر. گرفت باال است داده حاکم جالدان به که رایی نشانه عنوان به را خویش شده رنگ آلود ننگ انگشت



 هو است میاسال جمهوری" خور ساندیس "که کسی و نگهدار رژیم فرخ نام به وی کردن خطاب با نيز کنندگان

  .کردند

  

وردن آها سعی کردند که با به وجود  مزدوران سفارت جمهوری اسالمی بار، در جریان این تظاهرات افشاگرانه 

اما این ترفندها راه به جایی نبرد و تظاهرات  . صدای معترضين را خاموش کنند، درگيری و شکایت به پليس 

فعاالنه در این ،  فعالين چریکهای فدایی خلق با آرم سازمان  .افشاگرانه مخالفين با موفقيت به پایان رسيد

  . حرکت شرکت داشتند

  

  !نابود باد رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان

             ١٣٩۶ اردیبهشت ٣٠


