
   8931 بازداشت شدگان خیزش آبان ماه گزارشی از تظاهرات در حمایت از

 انگلستان - لندن 

 

 

 

 

 

 ماه آبان یمردم بزرگ  زشیخ نیخون سرکوب انیجر در که رانیا خاسته پا به توده هزار ده از شیب جان از دفاع در

 (6183 دسامبر 62) 8931 ماه ید پنجم  شنبه پنج روز دارند، قرار انهیوحش یها شکنجه ریز و ریدستگ (8931)

 یاسیس نیفعال استقبال با که اتتظاهر نیا .شد  برگزار لندن در یاسالم یجمهور سفارت مقابل در یتظاهرات

 یمبارزات حرکت نیا انیجر در  .داشت ادامه ظهر از بعد چهار تا ظهر  از بعد دو ساعت از دیگرد مواجه لندن در

 ، ها شعار نیا ادیفر با تظاهرکنندگان و ندشد سرداده یفارس و یسیانگل های زبان  به یاریبس یها شعار

 و دیق  یب یآزاد خواهان و گذاشته شینما به را یاسالم یجمهور کتاتورید میرژ به نسبت خود  نفرت و خشم

 منتشر مستند گزارشات  به  بنا و است خطر در جانشان واقع به که یانیزندان شدند، یاسیس انیزندان شرط

 و سدها ها، رودخانه در ماه آبان یمردم زشیخ  شدگان بازداشت از یتعداد شده شکنجه اجساد تاکنون شده

  .است شده دایپ مخروبه یها ساختمان

 مهیخ به آتش کشور  شهر 821 در که را 8931 ماه آبان قیام تمام یگریوحش با یاسالم یجمهور سردمداران

 "هیفق یول" تکاریجنا یا خامنه ترز،یرو  یخبرگزار گزارش به و زد یاسالم یجمهور فاسد و دزد نیمسئول

 یجمهور مانیخدژ حال  .نمودند وبسرک خون حمام انداختن  براه با را بود کرده "قرار یب" را یاسالم یجمهور

 یشدگان بازداشت از را یمردم امیق آن انتقام راستا همان در اند تالش در ها زندان  و اطالعات وزارت در یاسالم

 با رابطه در  قبال فارس استان یدادگستر معاون که نیا به توجه با .باشند یم ها آن دست ریاس حال که  رندیبگ

 "میبگذر داشته هم ینقش نیکوچکتر  که یکس هر از میخواه ینم" که بود گفته زشیخ نیا در کنندگان شرکت

 انیزندان از یتعداد شده شکنجه جسد شدن دایپ لیدل و میرژ  یها اهچالیس در شکنجه شدت به توان یم حال

 و یماسال یجمهور اتیجنا یافشا امر خود تیواقع نیهم  .برد یپ مخروبه یها  محل و ها ابانیب در یاسیس

  .سازد یم چندان دو را یاسیس انیزندان جان  از تیحما

 سردادن با کنندگان  تظاهر آن یط در و گرفت شکل انیزندان جان از تیحما یراستا در دسامبر 62 تظاهرات

 مرگ تا" ،"گردد دیبا نابود دسته و جناح  هر با یاسالم یجمهور" ،"یاسالم یجمهور بر مرگ" چون یهائ شعار

 ،"سمیالیسوس باد زنده" ،"انقالب باد زنده" ،"گردد دیبا آزاد  یاسیس یزندان " ،"دارد ادامه نهضت کتاتورهاید

 قرار همگان چشم مقابل در را تجمع نیا از خود هدف "...یا خامنه بر مرک  " ،"ییشورا اداره ،یآزاد نان، کار،"

  .دادند

  



 سفارت مقابل رو ادهیپ  از یقسمت در خود یها پرچم با هم طلبان سلطنت از یتعداد امروز تظاهرات انیجر در

 شترشانیب ییرسوا به عمال که کردند یریدرگ  جادیا در یسع ها چپ به نیتوه با بار چند که داشتند حضور

  .شد منجر

  !یاسالم یجمهور سمیالیامپر به وابسته میرژ هیعل ما مردم دالورانه مبارزات باد روزیپ

  !دارد ادامه نهضت ها کتاتورید مرگ تا

  !انقالب دبا زنده
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