
  کانادا – گزارشی از چند روز اعتراض به اعدامهای اخير
  

شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، مهدی به نام های  سياسی یزنداناعدام پنج 
لی حيدريان توسط رژيم ددمنش و جنايتکار جمهوری اسالمی عاسالميان، فرهاد وکيلی و 

يرانيان مقيم خارج از ادرارديبهشت، خشم و نفرت بی پايانی  ١٩ يکشنبهدر سحرگاه روز
تراض به اين مبارز و آزاديخواه در هر کجای جهان که بودند در اعايرانيان . برانگيختکشور 

جمهوری تظاهرات پرداختند و النه های جاسوسی  اعتراض وبه  جنايت جمهوری اسالمی
  .مورد حمله و يورش قرار دادند تعدادی از کشورهادر را اسالمی 

 
تورنتو نيز هر روز شاهد اعتراضات و تظاهرات متعددی توسط  شهردر اين چهارچوب 
  . رکت داشتندکه فعالين چريکهای فدايی خلق ايران فعاالنه در آنها ش ايرانيان آزاديخواه بود

فعالين چريکهای فدايی خلق ايران همراه با جمعی از  ٢٠١٠ماه مه  ٩روز يکشنبه در 
بر عليه تجمع کردند و " مل لستمن"ر ميدان رنتو دايرانيان مبارز توفعالين سياسی ديگر و 
تعداد زيادی از رهگذران  .سر داده و سخنرانی کردند های انقالبیجمهوری اسالمی شعار

ايرانی و کانادايی نيز با توقف در کنار تظاهرکنندگان حمايت خود از اين حرکت برعليه 
  .جمهوری اسالمی را اعالم کردند

فعالين چريکهای فدايی خلق ايران همراه با فعالين  مه نيزه ما ١١در روز سه شنبه 
 مراکزيکی از که " مرکز مطالعات ايران شناسی"در مقابل سازمانهای سياسی ديگر 

غربی در خيابان شپرد  ٢٩۵شماره ساختمان است و در  جاسوسی جمهوری اسالمی

 

 



و سر وری اسالمی برعليه جنايات جمه افشاگریتجمع کردند و با  واقع شدهشهر تورنتو 
خشم و نفرت خود از اين رژيم و عملکرد ستمگرانه اش برعليه دادن شعار های مبارزاتی 

مرگ بر جمهوری "شعارهايی مانند با نوشتن آنها . ابراز نمودندمردم تحت ستم در ايران را 
 مرکزبر روی در و ديوارهای ساختمان  "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"و " اسالمی
، در فوق الذکرو همچنين با نصب عکسهای اعدام شدگان بر اطراف اين مرکز  سیجاسو

   . کردندرابطه با عملکرد جنايتکارانه و تروريستی جمهوری اسالمی افشاگری 
 

جمعيت زيادی از فعالين چريکهای فدايی خلق ايران همراه با ماه مه نيز  ١٣روز پنجشنبه 
ز پر رفت و آمدترين چهار راه های شهر تورنتو با سر دادن ايرانيان آزاديخواه و مبارز در يکی ا

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "و " مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهايی مانند 
در اين روز . به تظاهرات پرداختند" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"و " نابود بايد گردد

تظاهرکنندگان ی از عابرين در کنار تعداد زيادعليرغم سرمای هوا و بارانی که می باريد 
خود را از  حمايتدر بنر های نصب شده  کسهای شهدا ديدن ع اايستاده و ب

  . جنايات جمهوری اسالمی را محکوم کردند وتظاهرکنندگان اعالم کرده 
 

ايرانيان آزاده مقيم تورنتو با فعالين چريکهای فدايی خلق همراه با ماه نيز  ١۴در روز جمعه 
و در آنجا همراه با حرکت کرده از صبح زود به سمت اتاوا منظمی و سازماندهی  همکاری

ظهر در مقابل سفارت  ١٢مونترال و اتاوا از ساعت  هایمقيم شهرفعالين سياسی 
جمهوری اسالمی تجمع کرده و به تظاهرات پرداختند و خشم و نفرت عميق خود نسبت 

و پرتاب سنگ به اد زدن شعارهای انقالبی به رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را با فري
محيطی  تظاهرات انقالبیدر همه اين اعتراضات و . ندسمت ساختمان سفارت نشان داد

و فعالين چريکهای فدايی خلق و ايرانيان آزاديخواه و مبارز رفيقانه و مملو ازهمکاری بين 
مبارزات و  رشگستکه خود بازتاب رشد و  به چشم می خورد ديگر سازمانهای سياسی 

تعميق خشم و نفرت از وحشيگری های رژيم ستمگر حرکات انقالبی در داخل ايران و 
 را بهکه دشمنان توده ها واقعيتی خارج از کشور است،  حاکم در ميان ايرانيان مقيم

  .انداخته استهراس 
  

  کانادا -ِي خلق ايرانیفعالين چريکهای فدا
                       ٢٠١٠ماه مه  ١٧

 


