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  ٢٠١٨ جوالی ٢٣

  
  تظاھرات در تورنتو عليه

 یاسالم  رژيم جمھوری" انقالب فرھنگی" سازمان دھندگان و مجريان
   

   
اعتراض به در  تورنتو " فرويو "ۀ کتابخان ، تظاھراتی در مقابل٢٠١٨   جوالی١٢شنبه  بعد از ظھر روز پنج٧ساعت 

جمھوری اسالمی برگزار " انقالب فرھنگی شورای "والنؤالکريم سروش از ياران خمينی و يکی از مسسخنرانی عبد

ن چريکھای  مقيم شھر تورنتو مواجه شد ، به فراخوان فعاالۀآزاد اين تظاھرات که با استقبال قابل توجه ايرانيان  .شد

ی آگاھی دھنده، ئتظاھرکنندگان با حمل پالکاردھا  .ديگر نيرو ھای سياسی شھر تورنتو برگزار شد ی خلق ايران وئفدا

 واقعی و ۀکرده و چھر پارهکه بنگاه ھای امپرياليستی برای سروش ساخته اند را تا نقاب ھای فريب دھنده ای  کوشيدند

 دستش به خون دانشجويان  رژيم،" فرھنگیانقالب  "که در جريان جناياترا  سروش، اين مزدور خمينی ۀجنايتکاران

  .افشاء کردند ، آلوده بود مبارز

بيش از صد نفر شرکت داشتند که در جريان تجمع اعتراضی خود با سخنرانی ھای متعدد  در اين حرکت افشاگرانه ،

ستاد  "ضد خلقی  عملکردھایۀسروش در تحکيم پايه ھای ديکتاتوری جمھوری اسالمی را توضيح داده و در بار نقش

استناد  برخی از سخنرانان با  .بود افشاگری کردند والن آنؤ که سروش يکی از مسجمھوری اسالمی" انقالب فرھنگی

انقالب فرھنگی در ارديبھشت  به فاکت ھای غير قابل انکار توضيح دادند که چگونه جمھوری اسالمی ، تحت پوشش

ھاجم رژيم ضد انقالبی وحشيانه به دانشگاه ھا که در واقع ت  ، دانشگاه ھا را بست و در جريان اين يورش١٣۵٩سال 
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و با  دانشجوبان مبارز و جوانان انقالبی و کمونيست بود ، ھزاران استاد و دانشجو را اخراج تازه به قدرت رسيده به

  .  کردندکشته و مجروح کردن تعداد زيادی از دانشجوبان ، خانواده ھای بسياری را داغدار

می باشد برای سخنرانی به تورنتو آمده " ّهللا دباغ ن حاج فرجحسي "سروش که نام اصلی اش اين دومين باری بود که

ی خلق ايران در ئن چريکھای فدا فعاالۀبا برخورد ھوشياران  مارچ سال جاری بود که٢٣ سخنرانی او ۀاولين جلس  .بود

 سروش و ًااما مجدد  .سازمان دادند ، برنامه اش افشاء و برخی از سخنرانی ھايش لغو شد تورنتو و تظاھراتی که

  .بازگشته و جلسات سخنرانی تشکيل دادند ھمپالگی ھايش به تورنتو

 ئيد زدن برأبرگزاری سخنرانی، از يک طرف تالشی مذبوحانه برای عوامفريبی و مھر ت اين سماجت سروش در

ش ھای نيرو ديگر بخشی از تال  است و از سوی۵٩کشتارھا و تعطيل کردن دانشگاه ھا و قلع و قمع دانشجويان در سال 

  .وابسته در شرايط بحرانی و ملتھب ايران می باشد ھای ضد مردمی ، جھت چھره سازی و اپوزيسيون سازی ھای

 ُاعتراضی عليه سخنرانی سروش، اين بود که نبايد اجازه داد مھره ھای مزدور جمھوری ھدف از برگزاری تجمعات

 خود از بی اطالعی ۀبه گذشت است ، بدون ھيچ نقد و انتقادین آلوده ااسالمی که دستشان به خون دانشجويان و مبارز

سروش مزدوری . واقعيت آنھا انطباق ندارد ، از خود نشان دھند  باً ديگری که اصالۀجوانان سوء استفاده کرده و چھر

المی اس دانشگاه ھا بايد عطر و بوی ":در خطی که خمينی خواھان آن بود مطرح می کرد که است که با وقاحت تمام

" قلع و قمع "بنابراين نبايد اجازه داد طرفداران".  بگيرد و ھر مخالفتی با جمھوری اسالمی بايد قلع و قمع شود

  .ديگر مبارزات مردم ما را به بيراھه ببرند آزاديخواھان خود را دمکرات و آزاديخواه جا زده و با فريب جوانان ، بار

  .که به گروه ھای سياسی وابستگی ندارند ، برجسته بود یضور ايرانيانجوالی در تورنتو ، ح ١٢در تجمع اعتراضی 

سخنرانی سروش آمده بودند ، آنقدر ناچيز بود که به روشنی نشان می داد  از سوی ديگر ، تعداد کسانی که برای شنيدن

 برای ً، کامال می باشد خمينی که دستانش به خون دانشجويان انقالبی آلوده ۀ سر سپردۀسروش ، اين مھر که مشت امثال

   . آنھا روشن شده استۀمردم باز شده و چھر

  !دسته ، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی ، با ھر جناح و

  !پيروزباد انقالب   ! ستمزنده باد مبارزات توده ھای تحت

  

   کانادا- در تورنتو ن چريکھای فدايی خلق ايرانفعاال
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