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 Reports  گزارشھا

  
  نھاد مادران عليه اعدام

   ٢٠١٧ اگست ٢٧

  

  ]الدر مونترافشاگری عليه جمھوری اسالمی [
مرکز مونترال م شھريور در روز چھارشنبه يک امروز جمعه گزارش آکسيون مونترال را که دو روز پيش يعنی در

  . به اطالع شما می رسانيم ،عليه اعدام، برگزار شده بود توسط نھاد مادران 

 حکومتولين آن به ؤتيرگان که وابستگی مسۀ جشنوارپس از چھار روز برگزاری موفقيت آميزآکسيون در مقابل 

آکسيون در   نھاد مادران برای برگزاریثر ؤ و در پی اتخاذ تصميم اعضای مھويدا شد جنايتکار جمھوری اسالمی 

برگزاری آکسيون مشخص و اقدامات الزم انجام گرديد   ، شھر مونترال به عنوان اولين شھر ديگر شھرھای کانادا

جنايات حکومت اسالمی بشدت عصبانی  سيس و عملکرد نھاد مادران در افشایأبدو تکه از عوامل جمھوری اسالمی 

مھوش  س آن أ و در رنھاد مادران انحراف کشيدن و يا حداقل سکوت و انزوایبه  تلفی برای و از راھکارھای مخبوده

 ۀو ھمانطور که در روز آخر برگزاری جشنوار را از نيام کشيدهشمشير تھديد و ترور  به نتيجه نرسيدند ، عالسوندی

 در مشھد متولد شده و فارسی و انگليسی جوانان افغان که (سه نفر از گماشتگان سپاه قدس واليت فقيه تيرگان ، ۀوابست

 جدال لفظی وتھاجم به اعدام تھديد نمودهدر آکسيون را با  اعضای نھاد مادران حاضر) را بخوبی صحبت می کردند

  !!! تھديد کردندمھوش عالسوندی را به ھم سرنوشت شدن با زھرا کاظمیدر مونترال نيز  بودند،

آکسيون برگزار و با استقبال کم ، مونترال  المی برای برگزار نشدن آکسيون در عوامل جمھوری اساما علی رغم تھديد 

   .رو شده نظيری از اھالی شھر روب

ن حقوق بشر ، روزنامه نگاران ، فعاال ،معلمان و کارگران فعاالن صنفی مانند از زندانی شدن برای بازديدکنندگان 

تحت   در ايرانايدئولوژی اسالم و واليت فقيه را قبول نداردتفکر و شخصی که  طور خالصه ھر ه کودک و بحقوق 

بايد زندانی شود ، مورد شکنجه قرار بگيرد ، به است که ھر وقت حکومت تشخيص داد مجرمی حکومت آخوندھا  

  . اعدام شود ،اگر تسليم ايدئولوژی حاکم نشدشود و سر انجام  مدت محکومحبس طوالنی 

خلخالی  توسط اعدام شدگان در فرودگاه سنندجتصوير  . اه روند اين وضعيت در ايران است گوآمار اعدام ھا در ايران، 

ه که جنون آدم کشی داشت و نماينده و حاکم شرع مستقيم خمينی برای کشتار مردم ايران و ب ديوانه ای  (جنايتکار

ی ئ بازديدکنندگان کاناداطوری که يکی ازه ب. جلب توجه می کرد ) خصوص مردم در کردستان انتخاب شده بود
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مبارز (ھما عليزاده دست آوردن آن، توسط ه درخواست خريد بنر فرودگاه سنندج را  داشت که  برای چگونگی ب

  .ی شد ئ راھنما)خستگی ناپذير

اين تصاوير بخش کوچکی از جنايات جمھوری اسالمی نسبت به مردم وقتی برای بازديدکنندگان توضيح داده می شد که 

  ، اندوھگين شده و با ما و مردم ايران ابراز ھمدردی می کردند و ھنگامی که اگر در ميان  را به نمايش گذاشتهايران

 به مھوش عالسوندی و بيژن فتحی اشاره می شد و متوجه طور غير ارادی به تصاوير محمد و عبدهللاه توضيحات ما ب

 و اينجا حضور دارند می شدند با اين المی کشته شده بودندجنايتکاران اسدست ه  که بپدر و مادر دو چھره ایعنوان 

شاھد چشمان مملو از اشک  در يکی از تصوير شما ثر شديد می شدندأبشدت ابراز ھمدردی کرده و دچار تپدر و مادر 

 تصور اينو ابراز می داشتند که ما با وجود داشتن دو فرزند ،  مھوش را در آغوش گرفته پدر و مادری ھستيد که

  .جنايت حکومتی برايمان غير قابل قبول است 

  زنده باد آزادی 

  زنده باد زندگی

  زنده باد عشق و انسانيت

  نھاد مادران عليه اعدام

  

  کانادا –مونترال  -

  ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور٣ برابر با ٢٠١٧ست  اگ٢۵جمعه 

  

  

  

  

   

  

 

 


