
  !اعتراض ایرانيان مقيم شهر گوتنبرگ به اعدام زندانيان سياسی

 های فرزاد کمانگر، پس از انتشار خبر هولناک اعدام پنج زندانی سياسی به نام

فرهاد وکيلی، شيرین علم هولی، علی حيدریان و مهدی اسالميان که در 

ار در زندان اوين به د) ١٣٨٩نوزدهم اردیبهشت  (٢٠١٠ مه ٩ ديروزسحرگاه 

آويخته شدند، نيرو های سياسی و ایرانيان مقيم شهر گوتنبرگ در اقدامی 

   .زدند ستد یتجمع اعتراضک یبه ،  سریع

  

 

 ۵ در ساعت ) ١٣٨٩بيستم اردیبهشت  (٢٠١٠ مه ١٠این تجمع امروز دوشنبه 

 به ناماین شهر  های پر تيراژروزنامه کی از یدفتر  لویجدر  بعد از ظهر

(Göteborgs-Posten GP)تجمع کنندگان با در دست داشتن عکس . شد  برگزار

ویژه پنج زندانی سياسی اعدام شده، شعارهائی بر ه های قربانيان اخير و ب

را ران یها در ا وموج جديد اعدام ار جمهوری اسالمی سر دادهعليه رژيم جنايتک

مرگ بر جمهوری "تظاهرکنندگان پالکارد هائی حاوی شعار های . محکوم نمودند

 به زبان های فارسی و سوئدی ... و"اعدام را در ایران متوقف کنيد"  ،"میاسال

ات روزمره یجنا  انزجار خود را ازی رزمنده شان و با فرياد شعارهادر دست داشتند

  . جمهوری اسالمی ابراز نمودندددمنشسردمداران 



 در خواهان درج این آکسيون اعتراضی  ، ان تجمع خودیدر جر تظاهرکنندگان

و ارائه اخباری شفاف از ایران به خوانندگان این روزنامه و افکار  روزنامه شهر

مع تعداد قابل توجهی از جرغم تيعلسردبير این روزنامه . عمومی در سوئد شدند

از حضور در جمع معترضين خودداری کرد و برای ايرانيان در مقابل دفتر روزنامه 

در پایان و با پافشاری . قابل قبولی ارائه نداداین کار خود هيچگونه جواب 

، یکی از خبرنگاران يافته بودندنمایندگان جمع حاضر که در دفتر روزنامه حضور 

  . در محل حاضر شد و با تجمع کنندگان به گفتگوی رو در رو پرداختروزنامه 

آگاه کردن افکار  ها مبنی بر های آن هخواستتظاهرکنندگان از وی خواستند تا 

 ها و اعدام سرکوباعتراض به چه در ايران می گذرد و  سبت به آنعمومی ن

 حمايت از ضمن معترضين. را منعکس نمايد جمهوری اسالمی های هر روزه 

ی اسالمی، رجمهواستبداد مذهبی تمامی حرکت های اعتراضی بر عليه 

شکستن مهر سکوت ضد مردمی و  با رژیم روزنامه خواهان قطع ارتباط سياسی 

  .شدندوری اسالمی ات جمهینسبت به جنا

که با همکاری نيروهای چپ و از جمله  فعالين مبارزاتی اين حرکت جريان  در

 اعالميه سازمان در  در گوتنبرگ شکل گرفته بود ايرانچريکهای فدائی خلق 

در .  زندانی سياسی وسيعا در ميان تظاهرکنندگان توزيع گرديد۵رابطه با اعدام 

همين  گزاری تظاهرات گسترده ديگری در آخرپايان  تظاهرکنندگان خواهان بر

  .ارنددهفته گردیدند و قرار بر اين شد که در اين راستا گام بر

  !مرگ بر رژيم دارو شکنجه حمهوری اسالمی

  گوتنبرگ ـ سوئد /سازمان هواداران چریک های فدایی خلق ایران

 ۵/٢٠١٠ / ١٠  دوشنبه 

 

 


