
    واشنگتن-اعتراض به اعدام های اخير زندانيان سياسی 

با اعدام مهدی اسالميان ، علی حيدریان ، شيرین علم هولی ، فرزاد کمانگر رژیم منفور جمهوری اسالمی 

آستانه در .  خود اضافه کردسی و یک ساله و قطور بر پرونده سياه لکه ننگ دیگری ،  و فرهاد وکيلی

از سر ضعف و استيصال در نظر دارد که جمهوری اسالمی ددمنش  گ مردم ، رژیمشروع خيزش بزرسالگرد 

 برای مبارزین و با اعدام زندانيان سياسی در بند ، به زعم خود نيو صدور احکام سنگهای مجدد بازداشت با 

، م از مرد با زهر چشم گرفتن هر چه بيشترتابسط داده  بيشتر باز همدامنه رعب و وحشت در جامعه را 

  . را زیر و رو کند را بگيردآنجلوی سيالبی که ميرود ارکان نظام 

) ١٣٨٩ اردیبهشت ٢۶برابر با  (٢٠١٠ ماه مه ١۶روز یکشنبه ظهر بعد از در ، در اعتراض  به اعدام های اخير

دفتر حفاظت "در جلوی با تجمع خود واشنگتن و حومه ، شهر  مقيمبرخی از افراد و گروه های سياسی 

افشا  و با حمل پالکارد ها و بنر های  وابسته استبه سفارت پاکستانکه  " جمهوری اسالمی ایرانمنافع

فریاد های سر دادن با آن ها  .  جمهوری اسالمی ابراز داشتند خشم و نفرت خود را از رژیم منفورگرانه ، 

سرنگون باد "، " زاد باید گرددزندانی سياسی آ" ، "جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد"

 آميز خود را در رابطه با اعدام ض به زبان های فارسی و انگليسی ، صدای اعترا"رژیم جمهوری اسالمی

 "ویس کانسين"پر ترافيک خيابان در وسایل نقليه  عابرین و رانندگانزندانيان سياسی به گوش اخير های 

های بریده ، بریده و نشان دادن بوق به صدا در آوردن  رانندگان اتومبيل هم با .رساندندشهر واشنگتن 

  .  می کردندابراز تظاهراتاین از  حمایت و پشتيبانی خود را مشت های گره کرده خود در هوا ،

  



شده ای ، حضور فعال یک آمریکائی با حمل تابلوی نقاشی دیگری در این حرکت مبارزاتی نکته جالب توجه 

فرزاد کمانگر به عنوان یکی از ماهيان سياه کوچولو در اشاره به صمد بهرنگی و ی " ماهی سياه کوچولو"ز ا

به زبان شعاری ، ن تابلو  در طرف دیگر هما. بود که برای رسيدن به اقيانوس آزادی ، دل به دریا زد ،

  . شده بودنوشتهایران  بر ضد جمهوری اسالمی و در حمایت از مبارزات مردمانگليسی 

  

  

  

 بنر های بزرگی که حاکی برپائی و با کردهشرکت اعتراضی فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در این تجمع 

 افشاگری از رژیم پخش اعالميه ها و نشریات سازمان بهاز گوشه ای از جنایات جمهوری اسالمی بود و با 

  .جمهوری اسالمی پرداختند

   آمریکا-ن فعالين چریکهای فدائی خلق ایرا

      ١٣٨٩ اردیبهشت ٢٧ – ٢٠١٠ مه ١٧

  


