
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   هنگام سخنراني ،يـتوخكبير رفيق 

    



   كانادا-در تورنتو   روز يكشنبهگزارشي از تظاهرات
    )زاده  كريم .  هـ(  گزارشگر 
 ] 2010- 05 -11[   
 

 شيرين علم ، فرهاد وكيلي، علي حيدريان،فرزاد كمانگربخاطر  اعدام پنج فعال سياسي        
جاهل و خون آشام جمهوري  شالق و تازيانه ، (  توسط جالدان  كههولي و مهدي اسالميان

در سپيده دم   - در زندان اوين ، )اعدام و بهتان و توطئه   شكنجه و تجاوز ، زندان و دار و
 تظاهرات اي از جانب ايراني هاي مقيم انجام شد ، -   2010صبح روز يكشنبه  نهم ماه مي  

اين پنج نفر فعال . واقع در نارت يارك صورت گرفت  "مل لسمن"تورنتو در ميدان معروف 
 براي ،سياسي بودند و حكومت اسالمي ايران آنها را به جرم عقيده و نظر متفاوت  با حكومت

   ! كرده و بيشرمانه آنها را كشت ) سازي پرونده( دوسيه سازي آنها 
رطرفداران آزادي و و ساي از طيف هاي مختلف چپ  ،در اين تظاهرات افراد و اشخاص       

 در اين ، نيزدو تن از افغانهاي باشنده تورنتو .   اشتراك ورزيده بودند دموكراسي در ايران 
تظاهرات بخاطر همبستگي با خلق هاي ايران كه فرزندان برومند و مبارز شان را جمهوري 

  .  اشتراك ورزيده بودند  ؛اسالمي وابسته به امپرياليزم اعدام كرد
اي متخلف  پيرامون هسخنرانان از طيف .  عصر همان روز آغاز شد ٥هرات بساعت تظا      

يك تن از . جالدان جمهوري اسالمي در ايران  صحبت  نمودند ديگر اين جنايت و جنايات 
 خواست تا در رابطه اين جنايت توخيكبيرفعالين چريك هاي فدايي خلق ايران  از رفيق 

 با تأسف ،فيق بابك آزاد قرار بود رفيق توخي صحبت نمايد بعد از سخنراني ر.  صحبت كند 
سخنرانان ديگراز طيف خودي به  - خالف انتظار - كه از جانب مسئول تريبون نوبت اين رفيق 

وي بعد از پيشكش . خي گذاشته شد مايك در اختيار رفيق تو بهر رو  زماني كه  .داده شد
  : شتند ، اظهار داشت احترامات به حضاري كه در تظاهرات  حضور دا

 من منحيث يك كمونيست افغان  در اعتراض شديد با كشتار روز قبل جمهوري اسالمي «      
  .با مردم ايران اعالم ميدارم  در ايران  همبستگي خود را

 اين عامل  ، در ايران توسط دار و دسته خميني پليد1357از آن زماني كه  انقالب سال      
 اينها تا به همين امروز بكشتار مردم ايران  و جنايات بيشماري ،امپرياليزم امريكا  غضب شد 

جمهوري اسالمي ايران يكي دو روز قبل چند . در حق پناهنده هاي افغان در ايران مشغولند 
 دنان و سوخت تظاهرات اعتراضي باتن  پناهنده افغان را اعدام كرد كه واكنش آن در كابل 



.  نشان داده شد  ، عكس ها و زير پا كردن آن پليد و جنايتكار و خامنه اي جالدعكس خميني
 چه هم  ،چه در گذشته،  به اتهام هاي مختلف را كار ايران پناهندگان افغان جمهوري جنايت

 علت  اعدام شماري از متهمين اين بوده كه گردن به اوامر  .اكنون اعدام كرده و مي نمايد
( برضد كشور شان   ايران  بخاطر جاسوسي براي جمهوري اسالمي)اطالعات  ( تخباراتاس

 عوامل جمهوري ،قاچاق مواد مخدر انتقال و شماري هم در امر؛  نه نهادند  )افغانستان 
 ؛اسالمي را همراهي نكردند و ديگران همچنان روي علل غير از اتهامي  كه به آنها  زده شده 

 خامنه اي و دار و .همچنان در خفا انجام خواهد گرفت ، اين اعدام ها .  اعدام گرديده اند
 مدرسه هاي ديني و نهاد  هاي ،دسته اش از ثروت مردم  ايران در افغانستان تكيه خانه ها 

 بيشتر از سه صد جاسوس جمهوري اسالمي در افغانستان از مدتها .فرهنگي ساخته است 
  امپرياليزمدست نشانده  اين وطن فروش و -  كرزيكابينه ؛ حتي در پيش  فعاليت دارند  

  » ...  جاسوس جمهوري اسالمي ايران وجود دارد   - امريكا جنايتكار
  زياديشمار .جريان صحبت رفيق توخي توسط مداخله پوليس مختل شده  قطع گرديد       

« س رفيق توخي به  را تما پوليسعلت مداخله،   در تظاهرات اعتراضيهاز اشتراك كنندگان
كه تحت  "  در افغانستاندولت دست نشانده  كرزي  توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا"

بعد از رفيق توخي  مسئول تريبون ختم  . تلقي كردند ؛ » حمايه دولت كانادا هم قرار دارد 
 .  اعالم كرد  راتظاهرات

                                                    
   
  
   
  
 
 
   
   
  
  
  
  
  

 
 
 


