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  ا کاناد- وايران در تورنت  خلقئیفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢٠ سپتمبر ٢۵
  

 یايرانيان در اعتراض به اعدام نويد افکار گزارش کوتاھی از تظاھرات

  کانادا/تورنتو

  
 نويد "تظاھراتی عليه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی و در اعتراض به اعدام ،٢٠٢٠مبر  سپت١٩در روز شنبه 

" ميدان مل لستمن "چند گروه سياسی ديگر در نو فعاال"  خلق در کانادائیفعالين چريکھای فدا"، با فراخوان "افکاری

ھا و بنرھای  مپرچ. توان بسيار موفقيت آميز و آگاھی دھنده دانست را می اين تظاھرات. شھر تورنتو برگزار شد

تجمع به نمايش  در محل... شعارھای نابود باد رژيم جمھوری اسالمی و زندانی سياسی آزاد بايد گردد و  بزرگی با
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چھار سخنران مختلف صحبت کردند و دو  در طول اين تظاھرات. ن را جلب می کرداکه توجه عابردرآمده بودند 

 .ن انگليسی زبان قرار گرفتاتوجه عابر سخنرانی به زبان انگليسی صورت گرفت که بسيار مورد

 زحمتکش که به دليل ۀآگاھی از يک خانوادصحبت کردند، کارگر و جوان " نويد افکاری "سخنرانان بيشتر در رابطه با

 دستگير شد و ھفت روز پيش به دست ١٣٩٧ ]اسد[مرداد ماه شرکت در جنبش ھای اعتراضی مردم عليه رژيم، در

 ھمچنين در رابطه با جنايات ددمنشانه و بيشمار رژيم در بيش از چھل سال حکومت سخنرانان .دعمال رژيم اعدام ش

و ديگر مسائل مھم ...  يدن جمھوری اسالمی که با حمايت امپرياليست ھا صورت گرفت به قدرت رسۀننگينش، تاريخچ

  .ايران صحبت کردند  توده ھای مردمۀر رابطه با شرايط زندگی و مبارزات روزمرد

بھشت جنايتکاران رژيم جمھوری  وقتی يکی از سخنرانان به زبان انگليسی به اين واقعيت اشاره کرد که کانادا به

امپرياليسم ديگر در سطح جھان تبديل شده، عابری که از لباس   ايران و ديگر رژيم ھای ديکتاتور وابسته بهاسالمی

  ...".درسته، درسته ":زحمتکشی است، به زبان انگليسی و با ھيجان گفت ھايش معلوم بود کارگر

مردم ايران در مبارزه برای  ش بان انگليسی زبان نيز به سمت تظاھرکنندگان آمد و ھمبستگی خودايکی ديگر از عابر

   .سرنگونی جمھوری اسالمی را ابراز کرد

 اين واقعيت ھستند ۀنشان دھند اين واکنش ھا در جريان تظاھرات ھای ضد رژيم جمھوری اسالمی در خارج از کشور،

گاه کانادا و ديگر  شان برای آزادی، توده ھای مردم آۀمبارز که اوأل مھمترين حامی کارگران و زحمتکشان ايران در

  دولت يک رژيمۀاين واقعيت که مردم آگاه کانادا با سياست ھای دولت کانادا به مثاب کشورھا ھستند، و ھمچنين

 مدافع رژيم ھای ًامپرياليستی ، عمال مريکا و ديگر کشورھایاخصوص که رژيم کانادا مانند ه امپرياليستی، مخالفند، ب

برای زندگی و جان توده ھای مردم در کشورھای تحت ستم قائل  د و ارزشیجنايتکاری مثل جمھوری اسالمی ھستن

  .نيستند

 اين. دادن شعارھای مرگ بر جمھوری اسالمی به زبان ھای فارسی و انگليسی پرداختند رتظاھر کنندگان ھمچنين به س

   .ايان رسيدبود پس از گذشت حدود يک ساعت و نيم به پ بعد از ظھر آغاز شده ۵تظاھرات که  از ساعت 

 ديگر بر اين واقعيت صحه گذاشت که حرکت ھای انقالبی و آگاھی دھنده مانند اين اين حرکت موفقيت آميز بار

ھم اين که صدای حق  تظاھرات که عليه جمھوری اسالمی در ھر کجای جھان برگزار می شوند، ھم ضرورت دارند و

رسانده و به سھم خويش بر ارتقای آگاھی ھای   گوش جھانيانخواھی مردم تحت ستم را در شرايط خفقان داخل کشور به

  .کارگران و زحمتکشان ايران، تاثير مستقيم دارند مردم جوامع ميزبان و اتحاد آنان با

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

  !می کنيم نه می بخشيم و نه فراموش

  !ان، در ھم می شکنيم بساط دار و شکنجه رااستثمارگر با انقالب عليه

   کانادا- وايران در تورنت  خلقئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠مبر  سپت٢٢

 

 

  


