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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٨ مارچ ٢٧
 

  سروش،عبدالکريم تظاھرات در تورنتو عليه سخنرانی 
  !خونين جمھوری اسالمی" انقالب فرھنگی"ولين ؤيکی از مس

  

،  ٢٠١٨ مارچ ٢٣  جمعه، در روز ن سياسی در تورنتو و برخی ديگر از فعاال ايرانی خلقئن چريکھای فدافعاال

، يکی از اعضای منفور  لکريم سروشاعبدنرانی مراسمی که برای سخکسيون اعتراضی و آگاھی دھنده ای را عليه ا

در سروش سخنرانی . برگزار کردند، سازمان داده شده بود ، ١٣۵٩ستاد انقالب فرھنگی جمھوری اسالمی در سال 

 توسط پسر سروش که در تورنتو سسه ای با اھداف ضدمردمیؤم(دی ، توسط بنياد سھرور  فرويومالۀن کتابخانوسال

 ھای افشاگرانه عليه با سخنرانیاعتراضی کسيون اشرکت کنندگان در . برگزار می شد) دهايجاد ش؛ ساکن است 

عامل نقش اين ی در رابطه با ئ شعارھاجمھوری اسالمی و مھره ھای سرکوبگر آن نظير سروش و ھمچنين سر دادن

 در رژيم و مخالف واهآزاديخسرکوب جوانان رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و  در کمک به تحکيم  خمينی جنايتکار

افراد برخی از به طوری که حتی . ن مواجه شدابا حمايت عابراين عمل پرداختند که عليه وی ، به افشاگری  دانشگاه ھا

را عليه برای مردم  ءوقتی توضيحات رفقا،  محافظت از وی و مراسم مزبور در محل حاضر شده بودندليس که برای وپ

  .در تورنتو بيان می کردندشخصی چنين حضور امکان از  خود را حيرت ، سروش می شنيدند

ھای روی کار آمدن رژيم وابسته به  در اولين سالکه ست شخصی ن توضيح می دادند که سروش ا برای عابرءرفقا

 دانشگاه ھا  دانشجويان مبارز و کمونيست در سازماندھی به خاک و خون کشيدنۀوظيف، امپرياليسم جمھوری اسالمی 

دستگيری و شکنجه و اعدام وليت مستقيم ؤمس" انقالب فرھنگی" مھره ای بوده که با سازمان دادن و ه داشته را برعھد

ھمراه ديگر افرادی که به رژيم جمھوری اسالمی  خادم ۀو دارد؛ مھرھزاران دانشجوی آزاديخواه را به عھده داشته 

قدمات استحکام حکومت م، ھای سرکوبگرانه   با پيشبرد سياست۵٧ھای اول بعد از قيام بھمن  ، در سال نظير خويش

  . ندداعشی جمھوری اسالمی را فراھم ساخت

،  "برو گمشو، مزدور "ی مانند ئ، تظاھرکنندگان با دادن شعارھا در ھنگام ورود سروش جنايتکار به محل سخنرانی

 بر ماھيت جنايتکارانه و ضدمردمی او و رژيم مورد حمايتش ًمجددا" ح و دستهبا ھر جنا، مرگ بر جمھوری اسالمی "

  .اشاره کردند
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برای شنيدن سخنرانی آمده ،  جمھوری اسالمی اين فرد مزدور ۀی نيز که از روی عدم اطالع از سابقبرخی از ايرانيان

اعتراضی کسيون ارگزارکنندگان با توضيحات تظاھرکنندگان از حضور در سخنرانی منصرف شدند و از ب،  بودند

 او اطالع ۀ به ميان تظاھرکنندگان آمد و اعالم کرد که از ھويت اين شخص و گذشتول کتابخانه نيزؤ مس .تشکر کردند

  . داده است  سخنرانی در کتابخانه را به او نمیۀگرنه اجاز نداشته و

  .از محل سخنرانی بيرون کردھا را  آنبه زور  ليسون رفتند که پو برای اعتراض به داخل سالء نفر از رفقا١٠حدود 

 . ، اعالم شد که يکی از سه سخنرانی برنامه ريزی شده برای سروش لغو شده است پس از تظاھرات

 کسيوناثير مثبت أ و با توجه به تآمده بودندن و سالبه نفر برای سخنرانی ۵٠که کال جمعيتی حدود  با توجه با اين

ی برای او و ھمدستان او و ديگر ئر تورنتو چيزی جز شکست مفتضحانه و بی آبرو، حضور سروش داعتراضی 

  . جنايتکاران جمھوری اسالمی نداشت

  !زنده باد انقالب  ! مرگ بر جمھوری اسالمی

   کانادا- ن چريکھای فدايی خلق ايران در تورنتوفعاال

  ٢٠١٨ مارچ ٢۴

 

  


