
  تالش هواداران جمهوری اسالمیمقابله با گزارشی از آکسيون 

   برای بازگشایی النه جاسوسی رژیم در کانادا

  

     

    

تورنتوی شهر اصطالح مشروعيت مردمی اش در ه الش های رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی برای نمایش بت

 ، در تقابل با ٢٠١٧ سپتامبر ١٠كشنبه یدر روز  . کانادا در این کشور با تالش نيروهای انقالبی شکست خورد

  سفارتییبه نفع بازگشافراخوان کارگزاران جمهوری اسالمی برای دعوت از مردم به منظور شرکت در تظاهرات 

  .  آانادا برگزار شددفتر وزیر امور خارجۀ در مقابل یون اعتراضي، یک آآس  در آاناداجمهوری اسالمی

  

عا يون وسين آآسیم کانادا خواسته بودند تا در ايان مقينرای از اانش  در فراخوانی اسالمیم جمهوریکارگزاران رژ

اما . شرآت آنند و از دولت کانادا بخواهند تا با بازگشایی النه جاسوسی حکومت در این کشور موافقت کند 

 ی نفر هم نم٣٠تعداد شرآت آنندگان در این حرکت ضد مردمی  به  ، نهين زمیم در ایع رژيغات وسيرغم تبليعل

 ی ضد مردمیاست هاي و سی اسالمیات جمهوری و در اعتراض به جنایون ارتجاعين آآسیقابله با ادر م. ديرس

ون حضور یافتند و عليه فراخوان رژیم جالد ين آآسی در محل ایان مبارز و انقالبيرانی از ایعيت وسيجمع ، اش

ای فدایی خلق در کانادا با فعالين چریکه . اد اعتراض خود را بلند آردندیفر، نش يجمهوری اسالمی و اهداف ننگ

صدور فراخوانی خواهان شرکت ایرانيان مبارز در این آکسيون ضد رژیمی و رساندن صدای توده های محروم ایران 

های اپوزیسيون و ایرانيان مقيم  شمار زیادی از فعالين سياسی احزاب و سازمان. به افکار عمومی شده بودند

  .ی مرگ بر جمهوری اسالمی آنان فضا را پر کردتورنتو در این حرکت شرکت و فریاد ها

   

  :ن بودنديم چنیه فراخوان رژي علیون اعتراضي آآسی از شعارهایبرخ

  اسالمی با هر جناح و دسته نابود بایدیجمهور"،  " ضد زنیمرگ بر جمهور"،  "ی اسالمیمرگ بر جمهور"

جمهوری اسالمی، "،  "دگرددی آزاد بایاسي سیزندان"،  "ديد شرم آنيشرم آن"،  "مزدور برو گم شو"،  "گردد

  ... و" مرگت فرا رسيده

  

 النه جاسوسی حکومت سخنرانی ییم در آانادا و بازگشایخطاب به طرفداران منافع رژ، ن ين نفر از معترضیچند

ن جهت یم آه ادعا داشتند از ایطرفداران رژ. می پرداختندکردند و به روشنگری در مورد این حرکت ضد مرد

 یشان برا ی خانواده هایهستند و می خواهند به راحت" صلح"خواهند آه طرفدار  ی سفارت را مییبازگشا

ها دعوت به تفکر راجع به  و آن  مورد خطاب قرار گرفته، از سوی یکی از سخنرانان ندیايدار آن ها به آانادا بید

ات یگر جنایله فروش کودکان و دئران از جمله گورخوابان و مسیت اسفبار مردم ايم و وضعیرژ یت هایجنا



 یاسي سیشان اعدام هزاران زندان آیا برای، د ين یکی از سخنرانان از آنان پرسيو همچن م شدندی رژیاجتماع

،  ننديشان را بب رانلند پدر و مادین ماين هم صلح می خواهند و همچنی به آنان گفت آه مبارزی و ؟ستيمهم ن

شان محروم شده  دن خانواده هایی از آنان از حق طبيعی خود یعنی دیاريکه بس  سال استیش از سي بیول

شان نيز محروم یقبل از مرگ ا، شان  دن پدر و مادرانید  ازی، حت میتكارانه رژی جنایاست هايخاطر سه اند و ب

، بساط طرفداران والیت فقيه را به  تظاهرکنندگانسخنرانی های افشاگرانه و شعارهای ممتد و پياپی . شده اند

، تظاهر کنندگان  بار که آنان در صدد سخنرانی به منظور اعالم حمایت از بازگشایی سفارت بودند هم ریخت و هر

  .در تالش های ضد مردمی آنان اخالل ایجاد می کردند" مرگ بر جمهوری اسالمی"با شعارهای 

  

 به محل آورده بود و چند بار به تظاهر کنندگان ضد رژیم اخطار داد یري از درگیريگ جلوی را برای بزرگیرويس نيپل

با موفقيت پيش رفت و تمام تالش های و  اما تظاهرات بدون هيچ دستگيری، که آنان را دستگير خواهد کرد 

   .س خورهای ولی فقيه را نقش بر آب نمودیساند

  

   کانادا- تورنتور د فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١٧مبر  سپتا١٠


