
  
"یننه زيمراسم س"ه ي از تظاهرات علیگزارش  !  در تورنتوی اسالمیجمهور  

 

  

 یو شکنجه جمهور  رژيم داریادیک سو ایاز . شهر تورنتو شاهد دو حرکت متضاد بود ٢٠١٦ اکتبر ١٢امروز  ،

م يخواه مق یان آزاديرانیگر ای دی از سو راه انداخته بودند وینه زنيمراسم س،  به مناسبت عاشورا یاسالم

 ی تالش هایابان آمده بودند تا ضمن افشاي به خی اسالمی جمهوریش پادو هایدر اعتراض به نما، تورنتو 

 ینه زنين مراسم سی خود به مردم شهر تورنتو که شاهد ای ارتجاعیدئولوژیغ اي جهت تبلی اسالمیجمهور

  .ح دهنديران توضیده ایه مردم ستمدي حاکم علیکتاتوری سردمداران دیم ضد مردیها استيدر مورد س، بودند 

  

ه ي با تکی اسالمی سال است که رژيم ددمنش جمهور٣٨ند که یابان آمده بودند تا بگويخواه به خ یان آزاديرانیا

ت و  ، به غاریخته با لفافه مذهبي لجام گسیکتاتوری و اعمال يک دیالستی بزرگ امپریت قدرت هایبر حما

 سال ، آن ٣٨ن یم سفاک در طول این رژیند که ایآن ها آمده بودند تا بگو. ران پرداخته استیچپاول مردم محروم ا

  .ده شده بودیران دیخ معاصر ای را مرتکب شده است که کمتر در تاریاتیچنان جنا

  

ران در تورنتو ی خلق ای فدایکهاین چري و از جمله فراخوان فعالی اسالمی مخالف جمهوریروهايبا فراخوان ن

 هم از ینه زني که مراسم سی، محل"ل لستمنيم"دان ي صبح در م٧ ان آزاده و مبارز از ساعتيرانیاز ا  صدها تن

 صبح ٨ از ساعت یمائيپ راه.  پرداختندیمائيپ تجمع نموده و به راه، همان جا قرار بود شروع به حرکت کند 

١  .  شت بعد از ظهر ادامه داشروع و تا ساعت 

  

 یحقوق یه اختناق و سرکوب و کشتار و بين مدت علی در تمام ای اسالمیو شکنجه جمهور م دارین رژيمخالف

 یم ددمنش جمهوریح دادند که چگونه رژي مختلف توضیکردند و به شکل ها یزنان شعار دادند، سخنران

 ی فدائیکهاین چري از فعالیکی. کند یت استفاده میب مردم و ادامه غارت و جنای فری از ابزار مذهب برایاسالم

 ی اسالمیگرانه جمهور  سرکوبیاست هاي سی کرده و به افشاین بار سخنرانین تظاهرات چندیز در ايخلق ن

ها دالر از منابع متعلق به مردم  ونيلي با صرف می اسالمیح داد که چگونه سردمداران جمهورياو توض. پرداخت

  .کنند یشات مسخره را بر پا مین نمایا، ن کشور یت مردم ای اکثریمت گرسنگيران و به قیده ایستمد

  

ر ي اخی در ماه های اسالمی مخالفان جمهوری اعتراضیها ن حرکتیتر از موفق یکیکه  ٢٠١٦ اکتبر ١٢تظاهرات 

. شد یده میک تظاهر کنندگان دیکای در یر قابل وصفي شور و شوق غین حرکت مبارزاتیان ایدر جر. در تورنتو بود

جمع شده بودند با " ل لستمنيم"دان ي در می اسالمیجمهور  ینه زنين و هم دسته سيکه هم مخالف یدر زمان



ن وانت همراه خود آورده یها بلندگو و چند  خود، دهی با توجه به امکانات دولتی اسالمیکه مزدوران جمهور نیا

  .خفه کرده بودساکت و ها را عمال  ها آن که تا مدتچنان بلند و کوبنده بود  م آنی مخالفان رژیاما صدا، بودند 

  

 ١٠٠ با فاصله ی اسالمین جمهوري مخالفییمايپ ت بود که در طول راهين واقعین حرکت ای از نکات جالب ایيک

شان عمال  ی های خود و افشاگریها با شعار ها آن.  کردندی رژيم حرکت مینه زنيمتر جلوتر از دسته س

 ینه زني که خشم سازمان دهندگان مراسم سی ساختند، امریش رسوا ميشاپيم را پی رِژیغات ارتجاعيتبل

ن دو گروه را از هم جدا ی کانادا ایتي امنیروهايس و نيل پليها اتومب  دهیمائير راهپيدر مس.  خته بوديرژيم را برانگ

 هم در آن جا به ی مدتیه و براان توقف کرديرانی این در پالزاي مخالفیمائيپ  راهیدر انتها. داشته بودند هنگ

  . پرداختندی انقالبی و دادن شعارهایافشاگر

  

 رژيم وابسته به یغاتي به گوش دستگاه تبلی محکمیليان آزاده در شهر تورنتو سيرانیق عمال این طریبه ا

ن مزدوران  دهند که تورنتو به محل جوالی زده و به همگان نشان دادند که اجازه نمی اسالمیسم جمهوريالیامپر

  .ل شودی تبدی اسالمیتکار جمهوریم جنایره خوار رژيج

  

  !ی اسالمیم سرکوبگر جمهورینابود باد رژ

  

   کانادا- ران در تورنتوی خلق ای فدائیکهاین چريفعال

  ٢٠١٦ اکتبر ١٢

 


