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 02 پنجشنبه روزو چند جریان سیاسی دیگر، در تورنتوی کانادا  ایران با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق

تعداد ، سرمای شدید  برغماین آکسیون که  .اتی در این شهر برگزار شدزیک آکسیون موفق مبار،  0202فوریه 

پالزای ایرانیان، خیابان یانگ، شماِل در  بعد ازظهر 5از ساعت  شرکت کردند آنقابل توجهی از ایرانیان مبارز در 

نه به " ،"جمهوری اسالمی نابود باید گردد"شعارهای تظاهر کنندگان  . سازمان داده شده بود خیابان فینچ

زدن مشت محکمی بر دهان قاتالن حاکم بر ایران یعنی سردمداران رژیم ، "تحریم انتخابات"، "جمهوری اسالمی

 دردر جریان این آکسیون مبارزاتی در سخنرانی های متعددی که   .وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی بود

های تحت ستم  علیه کارگران و خلقآن  ددمنشانهافشاگری از چهره ضد خلقی جمهوری اسالمی و جنایات 

جدا از همه اعتراضات و مبارزات خود در نزدیک در ایران  عنوان شد که مردم ما، برای افکار عمومی صورت گرفت 

در  69آبان قیام و  69دی ماه  قیام  در رای واقعی خود نسبت به رژیم جمهوری اسالمی رابه چهل سال گذشته 

نی جمهوری اسالمی و برچیدن تمامی بساط ها اعالم کردند و گفتند که به چیزی کمتر از سرنگو کف خیابان

که وظیفه ای جز دفاع از منافع سرمایه  رژیمی . دهند رضایت نمیسرکوب و تحمیق و خرافه پراکنی این رژیم 

 . ندارددر ایران ها  داران حاکم و اربابان جهانی آن

برای برگزاری حرکت بر ضد عمومی نکته قابل توجه این حرکت اعتراضی آن بود که با توجه به انتشار فراخوان 

با یک  سیاه و ته ریشارسال تنی چند از مزدوران حکومت ملبس به لباس  رژیم با عواملجهوری اسالمی، 

با  مزدوران رژیم چند بار  .ندندر برگزاری این حرکت اخالل ایجاد ک ندکوشش داشت، ماشین به محل تظاهرات 

ماهیت ضد مردمی و وابسته نه تنها ، تظاهر کنندگان  با فحش دادن بهشدند و  سرعت از کنار محل تظاهرات رد

چماق سرکوب و خفقان پرده بر می داشتند که می کوشد  بلکه از استیصال حکومت،  خود را نشان می دادند

 .ایران بگستردخارج کشور نیز مانند داخل در خود را 

جمهوری اسالمی دشمن " ،"جمهوری اسالمیمرگ بر : "برخی از شعارهای تظاهرات به شرح زیر بود

زندانی "، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد" ،"نابود باید گردد ،نوکر غارتگران ،زحمتکشان

طنین شعارهای تظاهر کنندگان در تمام مدت فضا را گرفته بود و توجه عابرین را به خود . "سیاسی آزاد باید گردد

با نشان دادن عالمت ، های سخنرانان  برین کانادایی و ایرانی ضمن گوش دادن به صحبتعا  .جلب می کرد

 پشتیبانی و همبستگی خود را با اهداف مردمیشان  وردن بوق ماشین هایآپیروزی و یا با به صدا در

 . نشان می دادندتظاهرکنندگان 

   



حکومت مثل همیشه باید تحریم شود و رای آزادانه مردم  یپیام اصلی این تظاهرات این بود که انتخابات نمایش

تجلیات مرگبار نابودی جمهوری اسالمی و تمامی ، شهر فریاد زده شد  092که در قیام آبان ماه در بیش از ما 

 ردستاندر ک  کشتار کولبران رنجدیده همچنین تظاهرکنندگان  . و استثمارگر و سرکوبگر استظالم این رژیم 

 .ای مسلح جمهوری اسالمی را یک صدا محکوم کردندتوسط نیروه
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