
  تظاهرات در اعتراض به رژيم جنايتکار جمهوری اسالمیاز  یگزارش

 
  کانادا- اتاوا 

 

 
  

ايستاده ، تظاهرات   به دعوت فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در کانادا و ديگر نيروهای اپوزيسيون٢٠١١ ژانويه ٣در روز دوشنبه 

  . ، برگزار شد در ايرانآزاديخواهان اعدام اخير سرکوب ها و موج عليه  بر) کانادا(جمهوری اسالمی در شهر اتاوا ای در مقابل سفارت 

 
تعداد زيادی از فعالين نيروهای ،  ادامه داشت ساعت ٣بيش از با وجود هوای بسيار سرد زمستانی کانادا  که در اين تظاهرات

،   در ايراندر چند روز گذشتهو تشدید سرکوب   ها با اعتراض به اعدام تورنتو و مونترال شرکت کردند تا ،از شهرهای اتاوا سياسی

 توجه افکار عمومی ومنعکس کرده  همچنان راجمهوری اسالمی عليه  توده های زحمتکش ايران بر و کينه انقالبی خشم فرياد

  . را به جنايات بی شمار جمهوری اسالمی جلب کنندکانادا و جهان

 

های   توسط جالدان رژيم در ميدان های اعدام و خيابانمردم صحنه کشتار از يی ها و عکس ها  با نصب شعاردر این تظاهرات

ی جلوی ، نرده های پياده رو  با مزدوران رژيم در طول سال گذشتهمبارز، و عکس هايی از نبردهای قهرآميز جوانان  شهرهای ايران

عليه رژيم سرمايه  بر به پا خاسته ايران  به نمايشگاهی از مقاومت و مبارزه پرشکوه توده هایالنه جاسوسی جمهوری اسالمی

هايی به زبان انگليسی و انجام سخنرانی های کوتاه در رابطه با  با سر دادن شعار ما . شده بودتبديل داری وابسته به امپرياليسم 

 ، ای سردیچنين هو دررهگذرانی که   .، توضيحاتی به رهگذران می داديم های اخير و ماهيت رژيم جمهوری اسالمی اعدام

و با صبر و  ندکردمی ، در مقابل عکس ها توقف  دیزنها عبور کرده و از سرما می گر سر در گريبان و بدون توقف از خيابانمعموال 
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، با بوق زدن و  اطالعيه های ما را می گرفتند و می خواندند و اغلب کسانی هم که با اتومبيل از کنار تظاهرات می گذشتندحوصله 

  .می دادند  نشان، حمايت خود را از ما عالمت پيروزینشان دادن 

  

  .کنندگان بود يکی ديگر از نکات مثبت اين تظاهرات همکاری و هماهنگی ميان تظاهر

  

، " ملغی بايد گردد، ترور شکنجه اعدام "، " آزاد بايد گردد، زندانی سياسی "شعارهايی که در اين تظاهرات داده شد برخی از 

  .بود!" تعطيل بايد گردد، اين النه جاسوسی "، " نابود بايد گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "

  

  کانادا -فعالين چريکهای فدايی خلق ايران

  ٢٠١١ ژانويه ۴
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