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 Reports  زارشھاگ

  
  انگلستان/ لندن-نی خلق ايرائچريکھای فدا فعالين
  ٢٠٢٠ سپتمبر ١۵

  

در لندن در اعتراض به اعدام  اسالمی جمھوری به کنسولگریحمله 
  !افکاری  نويدۀوحشيان

  
ظھر روز يکشنبه   بعد از٢پخش خبر اعدام وحشيانۀ نويد افکاری توسط جالدان جمھوری اسالمی، در ساعت متعاقب 

 ی خلقئجمله فعالين چريکھای فدا ن سازمانھای سياسی و ايرانيان آزاديخواه، منفعاال شماری از  ،٢٠٢٠مبر  سپت١٣

جوان در مقابل  ايران در لندن، پس از اطالع رسانی و تصميم گيری سريع برای اعتراض به اعدام اين کارگر

رنگ پاشی بر   کنسولگری و تخريب شيشه ھا و  کنسولگری حکومت در لندن تجمع کرده و ضمن حمله به ساختمان

ی از نويد افکاری و ئعکس ھا.  رژيم پرداختندمقابل آن مبادرت به شعار دادن عليه درب اين جاسوسخانه تا ساعاتی در

بر درب کنسولگری چسبانده و يا در " اعدام بايد متوقف شود"  اعدام با شعار  يکۀبزرگی حاوی عکس صحن پانل

  .ن و ساکنان محله را جلب کرده بوداگشت به طوری که توجه تمام عابر مقابل آن نصب
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پشت شيشه ھا به  ت بيرون آمدن نداشتند، ازأ رژيم النه کرده و جرۀانجمھوری اسالمی که در داخل جاسوسخمزدوران 

با . لندن تماس گرفته و خواھان حضور آنھا شدند ليسوآنھا سپس از ترس با پ. لم برداری از تظاھر کنندگان پرداختندف

 می"، " میمرگ بر جمھوری اسال "بازخواست از تظاھر کنندگان، شعارھای ليس به منطقه و تالش برایوورود پ

، "جمھوری اسالمی مرگت فرارسيده"، "روحانیمرگ بر "، "مرگ بر خامنه ای"، "کشم، می کشم آن که برادرم کشت

غارتگران نابود  جمھوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر"و " مرگ بر حکومت اعدام"، "مرگ بر حکومت شکنجه"

   .داده شد و شعار دادن تظاھر کنندگان تشديد شد تر سربه زبانھای انگليسی و فارسی ھر چه رسا... و " بايد گردد

مبارزاتی در  اين تظاھرات پر شور، چند سخنرانی صورت گرفت و برخی از تظاھر کنندگان، شعر ھای در جريان

و نابودی  و در ستايش انقالب توده ھا محکوميت اعدام نويد افکاری و ساير اسرای موجود در چنگال جمھوری اسالمی

   . جمھوری اسالمی خواندندۀدار و شکنجحکومت 

جمھوری اسالمی در لندن  ۀتظاھرات بعد از يک ساعت و نيم و پس از وارد شدن صدماتی به ساختمان جاسوسخان اين

   .با موفقيت به پايان رسيد

   بخشيم و نه فراموش می کنيم؛ با انقالب عليه استثمارگران نه می

 !اشکنيم بساط دار و شکنجه ر در ھم می

  !اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری

  !سياسی، به ھمت توده ھا آزاد بايد گردد زندانی

  نی خلق ايرائچريکھای فدا فعالين

  ٢٠٢٠مبر  سپت١٣ يکشنبه

  
    
  


