
  !گزارشی از بر ھم زدن نمایش رسوای رژیم در لندن

جمعی از فعالين  1389خرداد  15برابر با  2010جون  4بعد ازظھر روز جمعه 
مخالف جمھوری اسالمی، مراسم سالگرد مرگ خمينی جالد   که سياسی 

توسط مزدوران رژیم در مرکز اسالمی لندن بر پاشده بود را به فرصتی برای 
آنھا را بر ھم  رسوای افشای چھره ضد خلقی حکومت تبدیل کرده و نمایش

  . زدند

به " تسليت"در این روز مزدوران پالکارد بزرگ سياھی با نوشته ای تحت عنوان 
آویزان کرده بودند و مزبور مرکز  بخمينی دژخيم بر در" ارتحال"مناسبت سالگرد  

دقيقه  30/7در ساعت اما . سازمان داده بودندساختمان مراسمی را در داخل 
جریانات و ھا تن از ایرانيان مبارز، متشکل از فعالين گروه ھا  بعد از ظھر، ده

مستقل با تجمع در مقابل مرکز اسالمی به فعالين سياسی سياسی و 
بر عليه رژیم ضد خلقی جمھوری اسالمی به زبانھای و افشاگری سردادن شعار 

  . فارسی و انگليسی پرداختند

 

  

  

  

  

  

  

  

 حمله با تخم مرغ به مرکز اسالمی رژيم در لندن



به سرعت با چند تخم مرغ درب اصلی  تظاھرکنندگاندر ابتدای تجمع یکی از 
مرکز اسالمی را مورد حمله قرار داد و وحشت مدعوینی که در داخل نظاره گر 

مزدوران اطالعاتی داخل مرکز . برانگيختتجمع مخالفين در خارج مرکز بودند را 
ا خبر کرده و در صدد درآمدند که با کمک پليس تظاھرکنندگان را متفرق پليس ر

فریاد شعارھای . سازند اما این تاکتيک آنھا کارگر نيفتاد و تظاھرات ادامه یافت
کارگر زندانی "، "زندانيان سياسی آزاد باید گردند"، "مرگ بر جمھوری اسالمی"

این مرکز تروریستی تعطيل "،"ردددانشجوی زندانی آزاد باید گ"، "آزاد باید گردد
به سرکوب و "، "جمھوری اسالمی رژیم فاشيستی و تروریستی"، "باید گردد

مرگ بر رژیم " ، "قربانی کردن و سنگسار زنان در ایران باید پایان داده شود
، جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود باید "شکنجه و سنگسار و اعدام

ن و ساکنين منطقه را جلب کرده و خشم و ناراحتی توجه عابری... و " گردد
مزدوران رنگارنگ داخل این مرکز و مدعوین به جلسه سالگرد مرگ خمينی را 

پس از چند لحظه مزدوران داخل مرکز با آوردن یکی از فيلمبرداران . برانگيخته بود
دام نيز رداری از تظاھر کنندگان کردند که این اقجيره خوار حکومت شروع به فيلمب

مرگ بر "و !" مزدور برو گم شو"ھای محکمتر شعارھوی جمعيت و فرياد وبا 
  . پاسخ گرفت" جمھوری اسالمی

پس از بر ھم زدن نمایش رسوای سالگرد مرگ رھبر جنایتکار جمھوری اسالمی  
حرکت اعتراضی موفقيت آميز مخالفين نيز با شعارھای مرگ بر جمھوری 

فعالين چریکھای . پایان یافت" ا رسيدهجمھوری اسالمی مرگت فر"اسالمی و 
  .فدایی خلق نيز در این حرکت مبارزاتی افشاگرانه شرکت داشتند

  لندن –فعالين چریکھای فدایی خلق ایران 
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در حال  ،مرکز اسالمی لندنمستقر در  مزدوران جمهوری اسالمی 
 فيلمبرداری از معترضين


