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 ٢٠١٣ نومبر ١٢
  

  گزارشی از تورنتو در ارتباط با
  ! ر جمھوری اسالمیيه اعدام ھای اخيعل تظاھرات

 

  

و نيروھای سياسی تورنتو با شرکت جمعی از " نز پارکيکوئ"دان يدر محرکتی اعتراضی  ٢٠١٣مبر  نو۶ر روز د

ران در ي خلق ائیکھای فداين چر فعاال. برگزار شدر جمھوری اسالمیي اخۀانيوحش اعدام ھای هيعلخواه يافراد آزاد

د يجمھوری اسالمی از ھر جناح و دسته نابود با" مانند ئین حرکت اعتراضی شرکت کرده و با شعارھايز در ايتورنتو ن

گری ءم ضدخلقی جمھوری اسالمی به افشايه رژي علھای اخير را محکوم و  اعدامۀ، موج جديد و وحشيان"گردد

  .پرداختند

ن گرفته تا مراجعه ا از عابر،و است و افراد متعددیيدولت استان انتارقرار ادارات مختلف استمحل " نز پارکيکوئ"

ان ي، از مآمده بودندمحل ن ياد از يا دانش آموزانی که با معلم ھای خود برای بازديو ن مراکز ياکنندگان به 

م ين رژياه يعل،  جمھوری اسالمی حاوی افشای جناياتئیپرچم ھای سرخ و پالکاردھا با حمل که اکثراً  گانتظاھرکنند

 نقاط ام ھای گسترده ای که امروز در اقصن در جريان اعداااين عابر.  عبور می کردند،کردند می گریءضدخلقی افشا

  .کردند ايران جريان دارد قرار گرفته و با کنجکاوی مسايل مطرح را دنبال می
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ان نظرات ي و به جمھوری اسالمیيگری علء و افشانیبه سخنراشرکت کنندگان تعدادی از ن حرکت اعتراضی يدر ا

اتی مانند يم از دست زدن به جناياھداف رژدر رابطه با از جمله  .  پرداختندمسائل مختلفمتفاوت خود در رابطه با 

م و قدرت ھای ي مردم آگاه با رژۀ برخورد تودۀويو شدر شرايط کنونی ران ي اۀجامعدر مورد وضعيت ر، ي اخیاعدام ھا

 رشد آگاھی و ۀ درجبا اشاره به تکار جمھوری اسالمیيم جنايمبارزه با رژح و انقالبی ي صحۀويستی، و شياليرامپ

   . توده ھای تحت ستم در رابطه با اعدام ھای اخير تأکيد شدۀسخن گفته شد و بر ضرورت مقابلخواسته ھای واقعی مردم 

م جمھوری اسالمی سخنرانی کرد و در ير رژيات اخيه با جنا در رابطزينايران  خلق ئیکھای فداين چراز فعاالکی ي

ات يھرگز جنا"ن انقالبی ن فعااليران و ھمچني کارگر و زحمتکشان آگاه اۀت اشاره کرد که طبقاين واقعيسخنان خود به ا

در جريان  رانيست روزی که مردم آگاه اير نيد"و " ديتکاران را نخواھند بخشيم را فراموش نکرده و جنايبی شمار رژ

تکاران را به يجنا حاکم، اين نظام ضد خلقی و رژيم پاسدار آن را سرنگون و تمام ۀعليه کل نظام استثمارگرانانقالب 

تکار جمھوری يم جنايانتقام فرزندان انقالبی خود را از عمال رژبه اين ترتيب شان رسانده و سزای اعمال ضدبشری 

 ايران برای ۀتکاران عبارتی است که توده ھای مبارز و مصيبت ديدياز جنا" انتقام. ")نقل به معنی". (رندياسالمی بگ

  .شان به کار می برند  قھر آميز انقالبی خود با دشمنانۀبيان خواست مبارز

پس از ن تجمع و ي اۀيدر حاشبود که  و تبادل نظراتی گو و ن حرکت اعتراضی، بحث و گفتيکی از نکات مثبت اي

راستی ه می کردند که بال ؤسبرخی از تظاھر کنندگان . شرکت کنندگان درگرفتبرخی از ان ي مسخنرانی ھا در

راه سرنگون کردن جمھوری اسالمی "دند يو می پرس" ان داد؟يم پايات رژيگر جنايچگونه می توان به اعدام ھا و د"

د می يکأت الً ثت پاسخ می دادند و ماالؤن سيه شرکت کنندگان ھم در چھارچوب فکری خود به ايکه بق" ست؟يتکار چيجنا

 مبارزه شود - م ھستندين رژين واقعی حفظ ااکه مدافع - راني در اھا ستيالي امپرۀن که با نفوذ و سلطياکردند که بدون 

و . سر استي اجتماعی مین امر ھم تنھا در بستر انقالبيست و اي نپذير امکانرھائی ، رد ين سلطه آماج حمله قرار گيو ا

م، در تضاد با مخالفت يتکاران، و خواست انقالب و سرنگونی رژيا انتقام گرفتن از جنايآ"رخی مطرح می کردند که ا بي

 قھر آميز و انقالب که مسلماً با مبارزات خونين ھمراه است را ۀمبارزشد که  یح داده ميکه باز توض" ست؟يبا اعدام ن

رای پايان دادن به ھرگونه اعدام و خشونت در جامعه مجبور به ھا تحميل می کنند و توده ھا ب  آنردشمنان مردم ب

ران يه داری در ايبدون نابودی جمھوری اسالمی و نظام سرماتأکيد می شد که انقالب عليه ستمگران خود ھستند و 

 ی واقعاً  اگر کسدر نتيجه. امکان بر پا کردن جامعه ای که در آن از زندان و شکنجه و اعدام خبری نباشد وجود ندارد

دست زده و خواھان جھت سرنگونی آن ه جمھوری اسالمی ي مبارزه علز بهيد قبل از ھر چيمخالف اعدام می باشد با

  . باشد و در مبارزات جاری فعالنه شرکت کندانقالبی یدست توده ھاه بنابودی سيستم سرمايه داری 

ای دربند به افکار عمومی و مردم آزاديخواه مبر يک حرکت موفق مبارزاتی برای رساندن صدای توده ھ نو۶کسيون ا

  . بود

   

  تورنتو-راني خلق ائیکھای فداين چريفعال

 ٢٠١٣مبر  نو٨

 


