
 خرداد در تورنتوی کانادا 03گزارشی از آکسیون بزرگداشت 

، که یکی از جلوه های مصاف بین مردم به پا خاسته ایران در مبارزه شان با رژیم 03خرداد  03در سالگرد 

، یک آکسیون افشاگرانه در  سرکوبگر جمهوری اسالمی ست، با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

که در آن ضمن افشاگری علیه رژیم جمهوری اسالمی،  در شهر تورنتوی کانادا بر گزار شد" پالزای ایرانیان"محل 

که نخستین آکسیون این آکسیون  .یاد جانباختگان مبارزه علیه این حکومت ضد خلقی گرامی داشته شد

بعد از ظهر  7در ساعت ا بود، مبارزاتی در شهر تورنتو پس از شرایط محدود کننده ناشی از شیوع ویروس کرون

ناشی از شیوع اجتماعی های  آغاز شد و با توجه به محدودیت 0303 جون 03برابر با  ،3011 خرداد 03شنبه 

کرونا، شرکت کنندگان با حفظ فاصله در محل ایستاده و با بلند کردن پالکاردهایی علیه رژیم مردم ستیز جمهوری 

حضور رفقا و . پرداختند 03علیه این رژیم و جنایاتش در دهه خونین  اسالمی و سردادن شعار، به افشاگری

 ،به دو زبان فارسی و انگلیسی" مرگ بر جمهوری اسالمی"پالکاردهای آنان و بویژه پالکارد بسیار بزرگ با شعار 

آوردن در محل جلب توجه زیادی می کرد و بسیاری از عابرین ایرانی و خارجی با تکان دادن دست و به صدا در

 .اعالم می کردند ،همبستگی خود را با اهداف برپا کنندگان این تظاهرات ،شان های بوق اتومبیل

زندانی سیاسی "، "جمهوری اسالمی نابود باید گردد"عالوه بر سر داده شدن شعارهای  ،در جریان این آکسیون

در این سخنرانی . سخنرانی های کوتاهی نیز صورت گرفت های فارسی و انگلیسی، به زبان... و " آزاد باید گردد

به دست جالدان جمهوری اسالمی  03خرداد سال  03بزرگداشت یاد رفقایی که در خواندن اسامی و ضمن ها 

سعید  بهنوش آذریان و شاعر فدایی، رفیقاعدام شدند و از جمله چریکهای فدایی خلق، رفقا منوچهر اویسی و 

با  برای سرنگونی این رژیم جنایتکار در مبارزهآزادیخواهان ها و  اکید شد که چگونه کمونیستت ...سلطانپور و 

از جان خویش برای حتی آزادی و بهروزی توده های تحت ستم، همواره در صف اول نبرد قرار داشته و هدف 

 .های ستمدیدگان گذشتند تحقق آرمان

 



به رفقا پیوسته و با  ،همبستگی خود با تظاهرکنندگان ها ضمن اعالم جوانتعدادی از  ،در جریان این حرکت

رانه تاثیرات مثبتی بر این آکسیون افشاگ. عکس می گرفتند" مرگ بر جمهوری اسالمی"شعار پالکارد حاوی 

 . و پس از یک ساعت با موفقیت خاتمه یافت شتمحیط گذا
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