گزارشی از تظاهرات در حمایت از بازداشت شدگان خیزش آبان ماه 8931
لندن  -انگلستان

در دفاع از جان بیش از ده هزار توده به پا خاسته ایران که در جریان سرکوب خونین خیزش بزرگ مردمی آبان ماه
( )8931دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه قرار دارند ،روز پنج شنبه پنجم دی ماه  62( 8931دسامبر )6183
تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد .این تظاهرات که با استقبال فعالین سیاسی
در لندن مواجه گردید از ساعت دو بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر ادامه داشت .در جریان این حرکت مبارزاتی
شعار های بسیاری به زبان های انگلیسی و فارسی سرداده شدند و تظاهرکنندگان با فریاد این شعار ها ،
خشم و نفرت خود نسبت به رژیم دیکتاتور جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشته و خواهان آزادی بی قید و
شرط زندانیان سیاسی شدند ،زندانیانی که به واقع جانشان در خطر است و بنا به گزارشات مستند منتشر
شده تاکنون اجساد شکنجه شده تعدادی از بازداشت شدگان خیزش مردمی آبان ماه در رودخانه ها ،سدها و
ساختمان های مخروبه پیدا شده است.
سردمداران جمهوری اسالمی با وحشیگری تمام قیام آبان ماه  8931را که در  821شهر کشور آتش به خیمه
مسئولین دزد و فاسد جمهوری اسالمی زد و به گزارش خبرگزاری رویترز ،خامنه ای جنایتکار "ولی فقیه"
جمهوری اسالمی را "بی قرار" کرده بود را با براه انداختن حمام خون سرکوب نمودند .حال دژخیمان جمهوری
اسالمی در وزارت اطالعات و زندان ها در تالش اند در همان راستا انتقام آن قیام مردمی را از بازداشت شدگانی
بگیرند که حال اسیر دست آن ها می باشند .با توجه به این که معاون دادگستری استان فارس قبال در رابطه با
شرکت کنندگان در این خیزش گفته بود که "نمیخواهیم از هر کسی که کوچکترین نقشی هم داشته بگذریم"
حال می توان به شدت شکنجه در سیاهچال های رژیم و دلیل پیدا شدن جسد شکنجه شده تعدادی از زندانیان
سیاسی در بیابان ها و محل های مخروبه پی برد .همین واقعیت خود امر افشای جنایات جمهوری اسالمی و
حمایت از جان زندانیان سیاسی را دو چندان می سازد.
تظاهرات  62دسامبر در راستای حمایت از جان زندانیان شکل گرفت و در طی آن تظاهر کنندگان با سردادن
شعار هائی چون "مرگ بر جمهوری اسالمی"" ،جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"" ،تا مرگ
دیکتاتورها نهضت ادامه دارد" " ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد"" ،زنده باد انقالب"" ،زنده باد سوسیالیسم"،
"کار ،نان ،آزادی ،اداره شورایی" " ،مرک بر خامنه ای" ...هدف خود از این تجمع را در مقابل چشم همگان قرار
دادند.

در جریان تظاهرات امروز تعدادی از سلطنت طلبان هم با پرچم های خود در قسمتی از پیاده رو مقابل سفارت
حضور داشتند که چند بار با توهین به چپ ها سعی در ایجاد درگیری کردند که عمال به رسوایی بیشترشان
منجر شد.
پیروز باد مبارزات دالورانه مردم ما علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
تا مرگ دیکتاتور ها نهضت ادامه دارد!
زنده باد انقالب!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن  -انگلستان
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