
  مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی گزارشی از آکسیون علیه

 کانادا - تورنتو 

در اعتراض به نمایش مسخره تظاهراتی در شهر تورنتو  7022خرداد  01برابر با  0207ژوئن  71روز پنجشنبه 

این تظاهرات با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و دیگر نیروهای . انتخاباتی جمهوری اسالمی بر گزار شد

 .شده بود سازمان دادهعلیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی ، انقالبی 

مخالفین رژیم در این آکسیون شرکت کردند و با حمل و  ی آگاه و انقالبیتعداد قابل توجهی از کمونیستها

روی آنها " سرنگونی جمهوری اسالمی ،رای ما"و " مرگ بر جمهوری اسالمی"پالکاردهایی که شعارهایی مانند 

 جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی، تنفر خود را از رژیم دار و شکنجه ، و با دادن شعارهایی علیه نوشته شده بود

مبنی بر ضرورت سرنگونی دیکتاتوری بیان کرده و خواست کارگران و زحمتکشان آگاه و اکثریت توده های مردم ایران 

 . را فریاد زدندحاکم 

ای فدایی خلق پیوسته و بر اتحاد مبارزاتی تعدادی از رفقای مبارز و انقالبی افعانستان نیز در این آکسیون به چریکه

 .خود و مردم مبارز و آگاه ایران تاکید کردند

شان، از تظاهرکنندگان  ایرانیان آگاهی که با اتومبیل از محل عبور میکردند نیز با به صدا درآوردن صدای بوق ماشین

حمایت خود را از آنها و مردم ایران و بخصوص  عابرین نیز توقف میکردند و در گفتگو با تظاهرکنندگان،. حمایت میکردند

در جریان این حرکت تعدادی از معترضین با ایراد سخنرانی .  خانواده های شهدای راه آزادی در ایران بیان میکردند

  .ی به تشریح شرایط خفقان زده ایران و آگاهی مردم نسبت به بازیهای انتخاباتی اش پرداختندیها

آگاه ایران وسیعا به تحریم مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی  در شرایطی که جامعه

بپاخاسته و به هر شکلی انزجار خود را از این رژیم سرمایه داری وابسته و اربابان امپریالیست آن نشان می دهند، 

 



دیدگان با فریاد خواستها و مطالبات آنها فعالین چریکهای فدایی خلق ایران مانند همیشه در حمایت از کارگران و ستم

صدا با اکثریت مردم ایران فریاد زدند که رای ما سرنگونی جمهوری  همبستگی خود را با آنها به نمایش گذاشته و هم

 .اسالمی می باشد

ی و تبلیغ پس از مدتی افشاگر،  شروع شده بود در پالزای ایرانیان خیابان یانگ بعدازظهر 1این آکسیون که از ساعت 

 .با موفقیت به پایان رسید و افشای آن در افکار عمومی علیه دیکتاتوری حاکم بر ایران

 !جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد

 !ننگت باد ! جمهوری اسالمی ، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد

  کانادا - تورنتوفعالین چریکهای فدائی خلق ایران در 

 0207جون  72برابر با 7022خرداد  02

 


