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رژیم ددمنش جمهوری اسالمی دست به جنایت دیگری ،  ١٣٨٩ اردیبهشت ماه ١٩حرگاه یکشنبه س
بنمایش بار ديگر  وحشت و هراس خود از رشد و بالندگی مبارزات مردمی اخير را و به اين وسيلهزد 

 . گذاشت

فرزاد کمانگر ، فرهاد وکيلی ، علی حيدریان ، شيرین علم هولی و مهدی اسالميان با اتهامات واهی  
 و ارتباط با" عمليات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی"و بيشرمانِه دست داشتن در 

ه دار آویخته ، در این روز در شکنجه گاه اوین ، توسط جانيان ضد خلق ب" گروهک های ضد انقالب"
 تا به خيال خام این پست فطرتان رعب و وحشت در دل مبارزان و خللی در رشد و اعتالء ، شدند

 . جنبش اخير مردمی ، بوجود آورند

از همان ابتدای انتشار این خبر توسط روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران ، در درون و 
در شهرهای کردستان در .  ضد انسانی همه جا را فرا گرفتبرون ایران ، اعتراض به این عمل شنيع و

 و در خارج از کشور تجمع و اعتراضات ایستاده در مقابل سفارتخانه های الب اعتصابات عمومیق
جمهوری اسالمی و در مناطق و مکان های شناخته شده برای افشاء چهره کثيف و منحوس رژیم 

رد حمله ايرانيان معترض سخانه های رژیم ددمنش مواسالمی سازمان يافت و در کشورهائی جاسو
  .تقرار گرف

 



 که از جمله در سيدنی های مختلف استراليا نيز حرکت های اعتراضی مختلفی شکل گرفت  در ایالت
 ، در یک هماهنگی و اعالم آمادگی برخی ٢٠١٠ می ١٣ ، ٨٩ اردیبهشت ٢٣استراليا ، روز پنجشنبه 

برگزار گردید » نيو سالت ولز«از نيروهای چپ و آزادیخواهان مقيم این شهر ، تجمعی در مقابل پارلمان 
با دادن شعارهایی عليه رژیم جمهوری و  که تعداد زیادی در این اعتراض ایستاده شرکت داشتند

، انزجار و نفرت خود را از اعدام زندانيان سياسی ، بویژه اعدام پنج زندانی سياسی اخير  اسالمی
 . توسط جنایتکاران اسالمی از هر جناح و دسته را ، اعالم داشتند

يز در آن  شرکت دارند ،  ن ايران استراليا که تعدادی از فعالين چریکهای فدایی خلق–يز کتاب سيدنی م
در اعتراض به اعدام فرزندان خلق توسط مزدوران وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی ، در این 

)   اردیبهشت١٩(تجمع فعاالنه شرکت کرده و با پخش اطالعيه هایی در محکوميت اعدام های این روز 
  .اختندو نوشته های ديگری بر عليه جانيان حاکم به افشاء گری پرد

در این تجمع اعتراضی سخنرانانی از حزب سبزهای استراليا ، اتحادیه دانشگاهيان ، اتحادیه کارگران 
به سخنرانی پرداخته و طی سخنانی ضمن حمایت و پشتيبانی از این  ...ساختمانی و جنگلبانی

 اين تجمع در پایان. تجمع ، اعدام پنج زندانی سياسی توسط جمهوری اسالمی را محکوم کردند 
  .اعتراضی  قطعنامه این حرکت قرائت گردید

 استراليا–ميز کتاب سيدنی 

٢٠١٠می   ١٤

 

 

 

 


