
   در واشنگتن"جمهوری اسالمیمنافع دفتر حفاظت " گزارشی از تظاهرات در مقابل
  

ها ، شکنجه ها و اعدام  ، در اعتراض به موج سرکوب ها ، دستگيری ٢٠١١در بعد از ظهر روز یکشنبه دوم ژانویه 

 جمهوری اسالمی منافعدفتر حفاظت " در مقابل یر شورُپ تظاهرات، های اخير توسط رژیم جالد جمهوری اسالمی 

  . در واشنگتن برگزار شد"ایران

  

گان و ددهن از سازمانشرق آمریکا فعالين چریکهای فدایی خلق به همراه سایر نيروهای چپ و آزادیخواه منطقه 

  . در این آکسيون مبارزاتی بودندنشرکت کنندگا

 

 

   

مورد توجه ،  ه بودیخواه روبرو شدمبارز و آزاد یرانيانقبال گرم ات با اس عليرغم هوای سرد و بارانیاین تظاهرات که

آن ها یا با مشت های گره کرده خود و یا با به صدا در آوردن بوق اتوموبيل های خود ، افکار عمومی نيز واقع شد و 

ر بنو   پوستر هابا حملدر تظاهرات شرکت کنندگان .  نشان می دادنداز این آکسيون حمایت و پشتيبانی خود را 

یم جمهوری اسالمی نشان داده و قادر شدند تا گوشه ای از ژدرجه نفرت خویش را از رتوانستند   ،شاگرانهاف های

  . قرار دهندسالمی را در منظر افکار عمومیجنایات رژیم ددمنش جمهوری ا

   

بود باید نا، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "چون همشعار هایی با  شرکت کنندگان در این آکسيون اعتراضی

کارگر زندانی " ، "دزندانی سياسی آزاد باید گرد"، " مرگت فرا رسيده،  رژیم ارتجاعی  ،جمهوری اسالمی"،  " گردد

ق  حمایت و همبستگی خویش را با مبارزات و مقاومت خل"ملغی باید گردد، زندان شکنجه اعدام " ، "آزاد باید گردد

از اين خود ه در این تظاهرات بود ک" سبز پوش"عدم وجود حتی یک ، ل توجه   نکته قاب.های دربند ایران اعالم داشتند

 از جناح دسته که افراد ساده دلی که فريب تبليغات اصالح طلبان حکومتی را خورده و به يک خبر می دادواقعيت 

دستگاه از ح های اين جنا  در بستر افشای سترونی اهداف و روشهای جنایت کار رژیم دل خوش کرده بودند اکنون

ها را به دوران  می به اعتراض بر خيزند که قرار است آنچها فاصله گرفته و ديگر حاضر نيستند در زير پر  از آنهحاکم

    !گرداند خمينی باز

www.siahkal.com  1



 

  

در محوطه درب  ی مختلفاز چندین بلند گوکه ضد رژیمی ی  ها و تکرار شعار هارساتر شدن صداقطع باران و با 

چنان جاسوسان رژیم را به وحشت  آن -در مقطعی  ، انعکاس می یافت جمهوری اسالمیالنه جاسوسی بيرونی 

با خيال واهی هم  پليس .  به مدد طلبيدند، موقع در محل حضور نداشت که تا آنرا  واشنگتنانداخت که پليس شهر 

که با دیدن فرم مذکور  که  شد"راتتظاهبرای جوازنامه رسمی "متوقف کردن تظاهرات ، خواهان دیدن  به منظورو 

از آن ، بعد .  موثر واقع نشدآن ها  این ترفند سرنگونی خواه در این شهر تهيه شده بود ،  ینيروهاقبال توسط یکی از 

شروع به نوشتن گزارش بلند و همان جا ، تظاهر کننده گان در دل  "ترس و دلهره"به اصطالح برای ایجاد پليس 

       .دنمو داشت میدیادر آن گزارش  را ندکه به زبان انگليسی داده می شدمتعددی  یر هاد و شعاکرباالئی 
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ر شور ُپ در فضایی بسيار "آفتابکاران"های مبارزاتی از جمله سرود پر افتخار  ترانه سروداین تظاهرات با خواندن 

  .به پایان رسيدبعد از گذشت دو ساعت ، مبارزاتی 

  

در چند خيابان ، اتوموبيل ها و هنگام بازگشت به محل پارکينگ و پوستر ها توسط رفقا و یاران حمل بنر ها در موقع 

یکی از یک زن ایرانی که پالکارد های فارسی را دیده بود ، به جلو آمد و بعد از خواندن متن دور تر از محل تظاهرات ، 

 وجودسيد که چگونه می تواند از پر" بود باید گرددنا، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "ها با مضمون پالکارد 

رفقای ما او را به سایت  که،  شرکت کندها تظاهرات به تواند در آن او هم تظاهرات های بعدی با خبر شود که 

  .رجوع دادندبرای دیدن فراخوان به تظاهرات ،  www.siahkal.com)(چریکهای فدائی خلق ایران 

  

  واشنگتن - ايران قين چریکهای فدایی خللفعا

   

  ١٣٨٩ سيزدهم دی  -  ٢٠١١ ژانویه سوم
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