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تظاهراتی در دفاع از مبارزات توده های ستمدیده ، از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر ،  0202ژانویه  81روز شنبه  

شهر لندن " ترافلگار اسکوئر"در میدان  سته به امپریالیسم جمهوری اسالمییم وابرژدر ایران و افشای جنایات 

عکس های  ویر جنایات رژیم و همچنینحاوی تصا محل تظاهرات با پرچم ها و بنر های گوناگون. برگزار شد

 مردم با دیدن عکس . بطوری که نظر رهگذران را به خود جلب می کرد ،شهدای خیزش آبان ماه تزئین شده بود

در طی این .  دادند میها  را به آنپاسخ های الزم رفقا وال می کردند که ئها می ایستادند و از وضع ایران س

های سرکوبگرانه  تظاهرات تعداد زیادی اعالمیه به زبان انگلیسی بین عابرین توزیع شد که  طی آن سیاست

تظاهر  همچنین  .کت های زنده تشریح شده بوداو جنایاتش علیه مردم ایران با تکیه بر ف جمهوری اسالمی

افشای جمهوری اسالمی به زبان انگلیسی و کنندگان از بلندگو هایی که تهیه شده بود به طور مرتب در 

جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر : "از جمله شعار های که داده شد . فارسی شعار می دادند

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته " ، "پیروز باد سوسیالیسم"،  "زنده باد انقالب" ،" غارتگران، نابود باید گردد

چنین تعدادی ازشرکت کنندگان از طریق بلندگو سخنرانی کرده و ضمن دفاع از هم. بود... و"نابود باید گردد

در این سخنرانی ها   .خواهان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شدند ،مبارزات اخیر مردم و دانشجویان 

تاکنون  ها با تکیه بر اخباری که از شکنجه های وحشیانه زندانیان سیاسی و سر به نیست کردن تعدادی از آن

خیزش بزرگ توده ای آبان ماه در خطر است و به همین دلیل  تاکید شد که جان بازداشت شدگان، منتشر شده 

بعد از ظهر  تظاهرات روز شنبه در ساعت چهار  .هم ضروری است که افکار عمومی نسبت به این خطر آگاه شود

 .با موفقیت پایان یافت

 !رتگران، نابود باید گرددجمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر غا
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