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 Reports  زارشھاگ

 
  ن انگلستا-در لندنی خلق ايران ئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٠٨
  

 یعليه موج اعدامھای اخير توسط جمھوری اسالمتظاھرات 

  ن انگلستا-لندن 

 
  

آزاديخواه  ، جمعی از ايرانيان٢٠٢٠مبر  سپت۵، بعد از ظھر روز شنبه ۶٧ل زندانيان سياسی در سادر سالگرد قتل عام 

سالمی اعدام شدند و در جمھوری ا و مبارز در بزرگداشت ياد ھزاران زندانی سياسی که وحشيانه به دست جالدان

 جمھوری اسالمی ، تظاھراتی را در ميدان ترافلگار ۀشکنج اعتراض به موج اعدام ھای اخير توسط رژيم دار و

  .اسکوئر لندن برگزار کردند

ن ان و مخالفااعدام مبارز  ويژهه تصاوير بزرگی از جنايات جمھوری اسالمی عليه مردم و بمحل تظاھرات با بنرھا و 

 ِتعدادی از جانباختگان تظاھرات ھای مردمی سال ھای اخير و ھمچنين آرم سازمان تزئين ھمچنين عکس ھایرژيم و 

جنايات جمھوری اسالمی و دليل  ن و بازديد کنندگان از محل را جلب می کرد و آن ھا در مورداشده بود که توجه عابر
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 با اطالع از شرايط ًمردم اکثرا. زم را می گرفتندھای ال ال می کردند و پاسخؤ سءتظاھرات و شرايط ايران از رفقا

 جمھوری اسالمی برای کارگران و توده ھای تحت ستم ايران آفريده است از اھداف تظاھر ی که رژيم سرکوبگرجھنمي

    .می کردند  مردم ايران را ابرازۀکنندگان قدردانی کرده و ھمبستگی خود با مبارزات آزاديخواھان

 یئن پخش شد که در آن ھا به گوشه ھااھای افشاگرانه ای به زبان انگليسی در ميان عابر  اطالعيهدر طول تظاھرات،

قتل عام زندانيان   جناح ھای مختلف حکومتی برای طرح ريزی و اجرایۀاز سياست ھای ضد خلقی و سرکوبگران

   . اشاره شده بود١٣۶٧سياسی در سال 

جمھوری مرگ بر  " آن ھاۀانگليسی و فارسی سرداده شدند که از جملی به زبان ئشعارھا در جريان اين تظاھرات

کارگر زندانی "و " زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، " گرددجمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد"، "اسالمی

  . بودند... و " بايد گردد آزاد

شرايط  مورد چگونگی قتل عام زندانيان سياسی وگرانه به زبان ھای فارسی و انگليسی در ءافشا ھمچنين چند سخنرانی

 پر ۀرھگذران در اين منطق حاکم بر ايران تحت حاکميت رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ايراد شدند که مورد استقبال

   .رفت و آمد شھر قرار گرفتند

ت يک بعد از ظھر آغاز مبارزاتی بودند که از ساع  فراخوان دھندگان اين حرکتۀی خلق از زمرئفعالين چريکھای فدا

     .رسيد  بعد از ظھر به پايان٣و در ساعت 

  ! گرددجمھوری اسالمی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود بايد

  !نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم

  ! شکنجه رابا انقالب عليه استثمارگران ، در ھم می شکنيم بساط دار و

  ن انگلستا-در لندنی خلق ايران ئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠مبر ششم سپت

  
  
  


