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 Political  سياسی

  
  نھاد مادران عليه اعدام

  ٢٠١٧ اگست ٠۴
 

  "نھاد مادران عليه اعدام"االت ؤس
  تورنتو-؟ ! تيرگانۀن و برگزارکنندگان جشنواراسسؤاز م

  

زنده ياد فريدون فرخزاد نامی برده  ران مراسمی فرھنگی، ايرانی برگزار نمود و ازمگر می شود که در خارج از اي

  !!!نشود ؟

تروريستھای جمھوری اسالمی واليت  مگر می شود آن جشن و مراسم را دارای فرھنگی ايرانی نام گذاشت و جنايات

  !فقيه در مورد او را محکوم نکرد ؟

 اگر وابسته به جمھوری جنايتکار، تروريست و فاسد واليت فقيه نيست،  تيرگان و ھر تجمع فرھنگی ايرانیۀجشنوار

  .اطالعات جمھوری اسالمی را در مراسم افتتاحيه محکوم نمايد بايد ترور فريدون فرخزاد توسط وزارت

با نصب بنر و  اگر بودجه و امکاناتش را از البی ھای جمھوری اسالمی دريافت نمی کند ، بايد  تيرگانۀجشنوار

ی که ئتروريستھا. جمھوری اسالمی را محکوم نمايد صوير فريدون فرخزاد در مراسم افتتاحيه، تروريست فرھنگیت

  !ھم رحم نکرده و آنھا را کشتند حتی به سگھای فريدون

جمھوری اسالمی  اگر از فرھنگ ايران و ايرانی تجليل می کند و وابستگی به حکومت ضد فرھنگی جشنواره تيرگان

  .ايد يورش نظامی حکومت را که ھر ساله برای بزرگداشت احمد شاملو صورت می گيرد محکوم نمايدندارد ، ب

  .برگزاری اين مراسم شدند مانع!  ھمين چند روز پيش بود که دوباره نيروھای به اصطالح انتظامیًاتفاقا

  .شرح ماوقع را می توانيد در ادامه بخوانيد 

 با بازداری نيروھای انتظامی برگزار ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٢مد شاملو روز دوشنبه گرد جاودانگی اح مراسم ھفدھمين سال

  !راندند ُنشد؟ نيروھای انتظامی گورستان را قرق کرده بودند و جمعيت را با تحقير به بيرون می

  .سازش نکرد درود بر احمد شاملو که ھرگز با حکومت فاسد و جنايتکار جمھوری اسالمی

يافت نيروھای انتظامی با سبعيت به جمعيت  شد و گسترش می تر می تر و شعارھا تندتر و سياسی نجمعيت ھر دم خشمگي

کمک  در ھمين ھنگام نيز به. ور شده و آنان را با زور باتوم پراکندند اکنون در خيابان خارج گورستان بودند حمله که ھم

  ؟!ای را بازداشت کردند  با يورش عدهکوشيدند رعب و وحشت به جان جمعيت بيندازند و ھا می لباس شخصی

  :در اينجا جا دارد که از
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 تيرگان اعالم نموده اند خواست که تا اطالع ثانوی حمايت خود را با ۀی که حمايت خود را از جشنوارئاسپانسرھا

تی ضد  تيرگان اعمال تروريسۀن و برگزارکنندگان جشنواراسسؤصدور اطالعيه به حالت تعليق در آورده و چنانچه م

  . اعالم نمايندً محکوم نمودند، حمايت خود را مجدداًفرھنگی جمھوری اسالمی را رسما

  .جمھوری اسالمی باشيم ما ايرانيان خارج از ايران بايد پاسخگوی اعمال خود پس از سرنگونی

  !فردا دير است

  زنده باد آزادی

  زنده باد زندگی

  زنده باد عشق و انسانيت

  

  امنھاد مادران عليه اعد
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