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  ا کاناد-خلق ايران در تورنتو  یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٠٩
  

   اسالمییمبارز عليه اعدام ھای جمھور گزارشی از تظاھرات ايرانيان

  داا کان-تورنتو

  

   
ھا و فرزندان مبارز خلق به دست قصابان رژيم سرکوبگر  ھزاران تن از کمونيست يدنتدر سالگرد به خون غل

منظور بزرگداشت   ، گروھی از ايرانيان مبارز و آگاه به٢٠٢٠مبر  سپت۵، روز شنبه ١٣۶٧می در سال اسال جمھوری

احکام اعدام ھای جديد توسط مقامات جمھوری  اعتراض بهياد عزيزان جانباخته در جريان آن جنايات و ھمچنين در 

  .تورنتو دست به تجمع زده و به افشاگری عليه جمھوری اسالمی پرداختند" يانگ "اسالمی در خيابان
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 چيز تو دھنی محکمی به مزدوران رنگارنگ و پر شمار جمھوری اسالمی در تورنتو بود که اين تظاھرات قبل از ھر

تبليغ به  خرافات و  ۀ اشاع از اين تظاھرات ، با سازمان دادن مراسم عاشورای دولتی، در صدددرست چند روز پيش

حرکت با  ی کهئمعرکه گير  .اسالمی و پيشبرد سياست ھای اين رژيم در خارج از کشور بر آمده بودند نفع جمھوری

ديگر  رز با شرکت در حرکت روز شنبه بارايرانيان مبا  . تعدادی از ھموطنان، رسوا و دچار اخالل شده بودۀدليران

 جاسوسی و قلمرو قصابان و ۀبه الن نشان دادند که اجازه نخواھند داد تا تورنتو در پرتو سکوت مقامات دولت کانادا

     .غارتگران و مزدوران جمھوری اسالمی بدل گردد

 شعارھای ھا به زبان ھای فارسی و انگليسیی که در آن ئحرکت با بلند کردن پالکاردھا و بنرھا شرکت کنندگان در اين

ويژه ايرانيان را در ه ن و بانوشته شده بود، توجه عابر"  گرددزندانی سياسی آزاد بايد"و " مرگ بر جمھوری اسالمی"

گرفت که  ی صورتئدر طول تظاھرات سخنرانی ھا. کرده بودند کسيون خود جلباپر رفت و آمد به   شلوغ وۀاين منطق

و توده ھای محروم اشاره شده بود و   گوشه ای از جنايات جمھوری اسالمی در سرکوب و استثمار کارگراندر آن ھا به

  . جان باخته بودند ، گرامی داشته شد۶٧عام زندانيان سياسی در سال  ياد فرزندان رشيد مردم ايران که در جريان قتل

 ۀحق ھمکه نفرت ب" نويد افکاری"دام جوان دربند،  به حکم اعدر اين سخنرانی ھا بر ضرورت اعتراض افکار عمومی

.  شد  نيز اشاره،ی اش بر انگيختهئجھان را عليه رژيم ضد مردمی جمھوری اسالمی و دستگاه قضا مردم ايران و

  جناح ھای آن، راجع بهۀ در صحبت ھای خود ضمن محکوم کردن جمھوری اسالمی و ھمءاز رفقا ھمچنين يکی

سرنگونی اين رژيم به دست  حق کارگران و توده ھای ستمديده و ھمچنين چشم انداز محتومات ب مبارزۀاھداف عادالن

يکی از بستگان قربانيان سقوط ھواپيمای اوکراينی که با  در اين تظاھرات  .توانای مردم به جان آمده صحبت کرد

بازماندگان قربانيان اين جنايت حق ساقط شد نيز صحبت کرد و از درخواست ب  سپاه پاسداران حکومتاکترشليک 

کسيون پر شور و موفق و ااين   .ن آن سخن گفتشدن حقايق مربوط به اين ماجرا و مجازات عامال برای روشن

   .آن صورت گرفت انعکاس خوب و گسترده ای در افکار عمومی محل پيدا نمود ی که درئسخنرانی ھا

شماری از   .جمھوری اسالمی در اطراف محل تظاھرات بودحضور مزدوران و جاسوسان  يکی از نکات اين حرکت،

کسيون در محل حضور داشتند سعی ا تا انتھای ءھای دودی از ابتدا  حکومت که در چند ماشين با شيشهاوباشاراذل و 

ايران عليه  ندازند و در واقع ھمان جو رعب و وحشت را که درنامحسوس از تظاھرکنندگان عکس بي می کردند به طور

 تنی چند از فريب خوردگان و مزدوران رژيم نيز سعی  . جان آمده ايجاد کرده اند در تورنتو نيز حاکم کنندمردم به

 ء رفقاۀبا برخورد ھشياران وجود بياورند که اين حرکت مذبوحانه نيزه کردند که با ايجاد مزاحمت در تظاھرات اخالل ب

   .خنثی گشت

از ساعت   کانادا يکی از فراخوان دھندگان اين تظاھرات موفق بودند که-خلق ايران در تورنتو  یئفعالين چريکھای فدا

  .چھار تا پنج و نيم بعد از ظھر ادامه داشت

  !دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود بايد گردد جمھوری اسالمی،

  !ھمت توده ھا آزاد بايد گردد زندانی سياسی به

  ا کاناد-خلق ايران در تورنتو  یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠مبر ششم سپت

  


