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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۶

  

  گزارشی از تظاھرات
  ! جمھوری اسالمی در تورنتو"مراسم سينه زنی"عليه 

  

   
 جمھوریۀ شکنج و دار رژيم ايادی سو يک از .بود تضادم حرکت دو شاھد تورنتو شھر ٢٠١٦ اکتبر ١٢ امروز

 در ، تورنتو مقيم خواه آزادی ايرانيان ديگر سوی از و بودند انداخته راه زنی سينه مراسم ، عاشورا مناسبت به اسالمی

 ھتج اسالمی جمھوری ھای تالش افشای ضمن تا بودند آمده خيابان به اسالمی جمھوری ھای پادو نمايش به اعتراض

 ضد ھای سياست مورد در ، بودند زنی سينه مراسم اين شاھد که تورنتو شھر مردم به خود ارتجاعی ايدئولوژی تبليغ

 .دھند توضيح ايرانۀ ستمديد مردم عليه حاکم ديکتاتوری سردمداران مردمی

 بر تکيه با اسالمی ریجمھو ددمنش رژيم که است سال ٣٨ که بگويند تا بودند آمده خيابان به خواه آزادی ايرانيان

 مردم چپاول و غارت به ، مذھبی ۀلفاف با گسيخته لجام ديکتاتوری يک اعمال و امپريالستی بزرگ ھای قدرت حمايت

 را جناياتی چنان آن ، سال ٣٨ اين طول در سفاک رژيم اين که بگويند تا بودند آمده ھا آن .است پرداخته ايران محروم

 .بود شده ديده ايران معاصر تاريخ در کمتر که است شده مرتکب

 صدھا تورنتو در ايران خلق فدای چريکھای فعالين فراخوان جمله از و اسالمی جمھوری مخالف نيروھای فراخوان با

 قرار جا ھمان از ھم زنی سينه مراسم که محلی ،"لستمن ميل "ميدان در صبح ٧ ساعت از مبارز و آزاده ايرانيان از تن
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 از بعد ساعت تا و شروع صبح ٨ ساعت از پيمائی راه .پرداختند پيمائی راه به و نموده تجمع ، کند تحرک به شروع بود

 .داشت ادامه ظھريک 

 زنان حقوقی بی و کشتار و سرکوب و اختناق عليه مدت اين تمام در اسالمی جمھوریۀ شکنج و دار رژيم نامخالف

 ابزار از اسالمی جمھوری ددمنش رژيم چگونه که دادند وضيحت مختلف ھای شکل به و کردند سخنرانی دادند، شعار

 اين در نيز خلق فدائی چريکھای نفعاال از يکی .کند می استفاده جنايت و غارت ۀادام و مردم فريب برای مذھب

 داد توضيح او .پرداخت اسالمی جمھوریۀ گران سرکوب ھای سياست افشای به و کرده سخنرانی بار چندين تظاھرات

 قيمت به و ايرانۀ ستمديد مردم به متعلق منابع از رالد ھا ميليون صرف با اسالمی جمھوری سردمداران چگونه که

 .کنند می پا بر را مسخره نمايشات اين ، کشور اين مردم اکثريت گرسنگی

 اخير یھا ماه در اسالمی جمھوری مخالفان اعتراضی ھای حرکت ترين موفق از يکی که ٢٠١٦ برواکت ١٢ تظاھرات

 .شد می ديده کنندگان تظاھر يکايک در وصفی قابل غير شوق و شور مبارزاتی حرکت اين جريان در .بود تورنتو در

 که اين با بودند شده جمع "لستمن ميل" ميدان در اسالمی جمھوری زنی سينهۀ دست ھم و نامخالف ھم که زمانی در

 اما ، بودند آورده خود ھمراه وانت چندين و بلندگو ھا ده خود، دولتی امکانات به توجه با اسالمی جمھوری مزدوران

 .بود کرده خفه و ساکتً عمال را ھا آن ھا مدت تا که بود کوبنده و بلند چنان آن رژيم مخالفان صدای

 متر ١٠٠ ۀفاصل با اسالمی جمھوری نامخالف یئپيما راه طول در که بود واقعيت اين حرکت اين جالب نکات از يکی

 تبليغات ًعمال شان ھای گریءافشا و خود ھای شعار با ھا آن .کردند می حرکت رژيم زنی سينه ۀدست از ترجلو

 .بود برانگيخته را رژيم زنی سينه مراسم سازماندھندگان خشم که امری ساختند، می رسوا پيشاپيش را ِرژيم ارتجاعی

 انتھای در .بودند داشته نگه جدا ھم از را گروه دو اين اناداک امنيتی نيروھای و ليسوپ اتومبيل ھھا د راھپيمائی مسير در

 انقالبی شعارھای دادن و گریءافشا به جا آن در ھم مدتی برای و کرده توقف ايرانيان پالزای در نامخالف پيمائی راه

 .پرداختند

 امپرياليسم به وابسته رژيم تبليغاتی دستگاه گوش به محکمی سيلی تورنتو شھر در آزاده ايرانيان ًعمال طريق اين به

 رژيم خوار جيره مزدوران جوالن محل به تورنتو که دھند نمی اجازه که دادند نشان ھمگان به و زده اسالمی جمھوری

  شود تبديل اسالمی جمھوری جنايتکار

  نابود باد رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی

  کانادا-  تورنتو-فعالين چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١٦راکتوب ١٢

 

 


