
 

   کانادا-  ارديبهشت در تورنتو١٩گزارشی از تظاهرات  

  

 زندانی ۵با اعدام  )٢٠١٠  ماه مه٩( ١٣٨٩ ارديبهشت ١٩رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در روز يکشنبه 

 فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، مهدی اسالميان، علی حيدريان، و فرهاد وکيلی، بر به نام هایسياسی 

در صبح ها ايرانی خارج از کشور،  نيز مانند ميليونايرانيان آزاديخواه مقيم تورنتو .  افزودبيشمار خودت اجناي

مل "به ميدان ايرانيان تورنتو بسياری از . با اين خبر دهشتناک روبرو شدنده و روز يکشنبه از خواب برخاست

ر تابستان گذشته به محل های انقالبی توده ها د که از زمان شروع خيزش(" نورت يورک"در مرکز " لستمن

آن روز نيز مانند روزهايی که مبارزات  .شتافتند) سياسی ايرانيان انقالبی تبديل شده تجمعاتاصلی 

.  موج ميزده ايرانيان آزاديخواهقهرمانانه توده ها در ايران شدت گرفته بود، غم و اندوه و خشم در چهره هم

ن، و خشم و کينه برعليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی و غم و اندوه از دست دادن جوانان مبارز کشورما

   . اربابان امپرياليست آن

تورنتو  فعالين چريکهای فدايی خلق همراه با ديگر فعالين سياسیهمان روز  بعد از ظهر ۵در ساعت 

ه  مبادرت ب  وسر دادن شعارهای انقالبی با  و شکل دادهتظاهرات ايستاده ای را در ميدان مل لستمن 

ايرانيانی که بخصوص  ان ايرانی و غيررهگذر. پرداختندسخنرانی به افشاگری عليه رژيم جمهوری اسالمی 

با مشاهده اين تجمع ماه گذشته با مسائل ايران و جنايات جمهوری اسالمی آشنا شده اند،  ١٠ در طول

  . شان از جمهوری اسالمی را اعالم ميکردندنفرتحمايت خود از تظاهرکنندگان و اعتراضی 

 سخنان خود دراز طرف فعالين چريکهای فدايی خلق سخنرانی کرد و رفيق بابک آزاد در اين حرکت اعتراضی 

 ضرورت بربه مثابه حافظ منافع سرمايه داری وابسته در ايران جمهوری اسالمی  جنايات رژيم توضيحضمن 

 آزاد و و ايجاد جامعه ای کوبگرراين رژيم سبرای سرنگونی توده ها يز انقالبی قهرآمات آگاهانه و مبارزادامه 

  . تأکيد کرددر ايران واقعأ دمکراتيک 

، هرچه جمهوری اسالمی تظاهرکنندگان با فرياد شعار های رزمنده بر اين واقعيت تاکيد می کردند که 

، خشم و کينه و عزم انقالبی توده ها برای قربانی کندجوانان آگاه بيشتری را در زير پای سرمايه جهانی 



 انجوانهر قطره خون خالف خيال خام جانيان حاکم،  و بر .مبارزه با اين رژيم جنايتکار بيشتر و بيشتر ميشود

منشأ آگاهی و قهر و کينه و خشم پاک انقالبی ميشود و درخت   که خاک ايران را گلگون تر ميکندآگاه

  . انقالب را آبياری ميکند

مان در ايران،  که خشم و کينه انقالبی ايرانيان آزاديخواه مقيم تورنتو نيز مانند هموطنان حالي دراين مراسم 

با اعالم اتحاد انقالبی مبارزين سياسی و مردم آزاديخواه و مبارز ايران در راه همچنان در چهره ها موج ميزد 

  . يان يافتانقالب برای سرنگون کردن رژيم ددمنش جمهوری اسالمی پا

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 کانادا –  تورنتو– ايـــران فعالين چريکهای فدايی خلق

  ٢٠١٠ ماه مه ١٢ 


