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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ نومبر ٢۵
 

 گزارشی از تظاھرات، در دفاع از قيام ستمديدگان ايران، در شھر تورنتوی کانادا

پاخاسته و در اعتراض به جنايات رژيم ه در حمايت از مبارزات و اعتراضات مردم ب ٢٠١٩مبر  نو١٧روز يکشنبه 

در شھر تورنتو " ايرانيانپالزای "تظاھراتی در  ايران، ۀوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی عليه مردم رنج ديد

ی خلق ايران در تورنتو  از قبل جھت اين تظاھرات تدارک ديده و ئفعالين چريکھای فدا. برگزار گرديد) کانادا(

در اين فراخوان از ايرانيان مبارز و آزاديخواه دعوت . فراخوانی خطاب به ايرانيان مبارز مقيم تورنتو انتشار داده بودند

 کارگر و زحمتکشان ايران ۀ در اين تظاھرات بکوشندتا دست در دست ھم، فرياد آزاديخواھی طبقشده بود که با شرکت

  .را به گوش مردم کانادا برسانند

اين تظاھرات که از ساعت يک تا دو بعد از ظھر برگزار گرديد با استقبال ايرانيان مقيم تورنتو مواجه شده و شور و 

ری اسالمی توسط تظاھر کنندگان و سخنرانی ھای آنھا ايجاد کرده بود شوقی که سردادن شعارھای مرگ بر جمھو

 ايران آزاديخواه مردم و تظاھرکنندگان از خود حمايت روشی، به کدام ھر ايرانی، ناعابر تمامیً تقريبا باعث شده بود تا

   .کنند اعالم را

 یئشعارھا  شد؛ انجام رسيده لب به جان مردم قيام از حمايت در که یئھا سخنرانی از جدا تظاھرات اين طول در

 ھر با اسالمی جمھوری ،"اسالمی جمھوری بر مرگ" ،"گردد بايد آزاد سياسی زندانی" ،"ای خامنه بر مرگ" ھمچون

 ھای شعار و کنندگان تظاھر تجمع .شد سرداده بارھا انگليسی و فارسی زبانھای به ... و گردد بايد نابود دسته و جناح
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 سرداده ھای شعار ۀبار در آنان از نفر چند که طوری به .بود کرده جلب خود به نيز را ايرانی غير ناعابر توجه آنان

 عکاس و خبرنگاران چنينھم .کردند می اعالم را ايران مردم انقالبی مبارزات از خود حمايت سپس و کرده پرسش شده

  . پرداختند تظاھرات اين از مصور گزارش ۀتھي به محلی ھای رسانه از برخی سوی از یئ حرفه ھای

در جريان اين تظاھرات سخنرانی ھای متعددی از سوی رفقای ما و ساير تظاھرکنندگان عليه سياستھای ضد خلقی رژيم 

وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و در افشای جنايات آن عليه کارگران و خلقھای تحت ستم کشورمان ايراد شد که 

  .رو شده ن و مردم محل روبابربا استقبال عا

ً سازمانھای سياسی گوناگون با خطوط فکری کاماليکی از نکات قابل  توجه در حرکت اين روز، اين واقعيت بود که 

در اين چارچوب، . نيز در ھمين ساعت در چھارچوب برنامه ھای خود در اين محل اعالم تظاھرات کرده بودندمتضاد 

حل رسيدند با حضور سلطنت طلبانی مواجه شدند که اين روزھا دوباره بوی کباب به ھنگامی که تظاھر کنندگان به م

 پھلوی و بازماندگان جنايتکارش به قدرت، با سازماندھی و ۀمشامشان خورده و به اميد واھی بازگشت حکومت وابست

يرانی ھای مخالف رژيم  نيروھای مبارز در کشورھای مختلف، در محل تجمعات اۀبرنامه ريزی قبلی و خارج از اراد

ی که بلندگوھای تبليغاتی ارتجاعی و وابسته، آشکارا به آنھا  در فضای مجازی و فضای تبليغاتيآنھا که. حضور می يابند

" مرگ بر جمھوری اسالمی"می دھند تحرکات جديدی نيز پيدا کرده اند، ھر جا که فرصت کنند، به رغم تکرار شعار 

اين واقعيتی ست که از اين پس نه تنھا در تورنتو بلکه . ن مخالف سلطنت پھلوی می پردازنداارزبه تھديد کمونيستھا و مب

 ديگری که سازمانھای مبارز و انقالبی حضور دارند در مقابل نيروھای مردمی قرار خواھد گرفت و ھر نقطۀدر 

اه داشتن صف انقالب در برابر ضد برخورد صحيح با آن پيش از ھر چيز اتحاد بين نيروھای انقالبی برای مستقل نگ

  .  انقالب را می طلبد

تظاھرات تورنتو که در حمايت از قيام مردم ايران در بيش از صد شھر کشور سازمان داده شده بود، حقانيت مبارزات 

  .مردم ما جھت سرنگونی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته را در انظار مردم محل بار ديگر به نمايش گذاشت

  !بود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمینا

   کانادا-ی خلق ايران در تورنتوئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩مبر  نو١٩

 

  


