
  !  در لندن"عفو بين الملل"گزارشي از تظاهرات افشاگرانه در مقابل دفتر 

 و در حمایت از ایران توده های مبارز در) تاسوعا و عاشورامقارن با روز های ( دی ماه ۶ و ۵در پشتيبانی از خيزش قهرمانانه 
تظاهرات ،  ٢٠١٠ ژانویه ٨روز جمعه  ،خواست مردم در آزادی بی قيد و شرط هزاران تن از دستگير شدگان وقایع اخير

 بعد از ظهر با ٣در این حرکت اعتراضی که در ساعت . در لندن برگزار شد بیایستاده ای از سوی نيروهای مبارز و انقال
برگزار شد پالکاردها و بنر های بزرگی با " سازمان عفو بين الملل" از ایرانيان مبارز لندن در مقابل دفتر تعدادیشرکت 
 و یک ندنصب شددر محل ... و " مرگ بر جمهوری اسالمی"، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"ن مضمو

 بر عليه دیکتاتوری حاکم اخيرخيزش قهرمانانه رژیم در سرکوب وحشيانه توده ها در جریان نمایشگاه عکس از جنایات 
افشاگرانه ای در مورد جنایات جمهوری اسالمی و وضعيت جنبش همچنين اعالميه های . درمعرض دید عابرین قرار گرفت

دفتر با نمايندگان از تظاهر کنندگان تن چند در جريان اين حرکت اعتراضی . مبارزاتی توده ها در ميان عابرین پخش شد
از دستگير شدگان وقایع اخير که در " عفو بين الملل"در مورد ضرورت دفاع و در لندن مالقات کرده " عفو بين الملل"سازمان 

  . دکردنصحبت با آنها معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، 

 

  
که برخی . زبان انگليسی بر عليه رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران سرداده شده در این حرکت اعتراضی همچنين شعارهایی ب

، "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "زندانی سياسی آزاد باید گردد"، "گ بر جمهوری اسالمیمر ":از آنها به شرح زير بود
قربانی کردن زنان و " ،" در ایران باید پایان داده شودبه شکنجه و قتل و اعدام مردم"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"

ابرین با توقف و صحبت با تظاهرکنندگان در جریان اهداف در جریان این حرکت افشاگرانه ع.  ...و " سنگسار باید متوقف شود
  . و محکوميت بين المللی جمهوری اسالمی توسط افکار عمومی قرار می گرفتندءاین حرکت و ضرورت افشا

  
فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن و تلف شکل گرفته بود و  خبا فراخوان نيرو ها و سازمانهای متظاهرات افشاگرانه فوق 

 در مشترکا از فراخوان دهندگان اين حرکت اعتراضی بودند کهازمان ضد امپریاليستی دمکراتيک ایرانيان در انگلستان س
  . بعد ازظهر به پایان رسيد۵ساعت 

  
  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن

 ٢٠١٠ ژانویه ٩

 


