
  

  کانادا در تورنتو ٢٠١٨ه ی ژانو٢٧ از تظاهرات یگزارش

  

 در یتظاهرات) دانداس - انگی(در مرکز شهر تورنتو  بعد از ظهر ٣ تا ٢ ، از ساعت ٢٠١٨ه ی ژانو٢٧روز شنبه  

ن تظاهرات یا م تورنتو که دري مقیاسي فعال سیافراد و گروه ها. شد ران برگزاری مردم ایزش انقالبيت از خیحما

م وابسته به ی رژیران به افشایت از مبارزات مردم ای در حمایدادن شعارهائ با سر، شرکت نموده بودند 

 و یر و زندانيده هزاران نفر را دستگیان اعتراضات مردم ستمدی پرداختند که در جری اسالمیسم جمهوريالیامپر

 ماه را به یزش دير شده در خيانان و نوجوانان دستگجو  ازیادی که تاکنون تعداد زیمیرژ . شکنجه کرده است

  ،  جوانان کشته شدهی عکس های حاوین با حمل پالکارد ها و بنرهايکنندگان همچن تظاهر . قتل رسانده است

فراخوان ،  در طول تظاهرات  .ش گذاشتندی در زندانها را به نمای اسالمیات جمهوری از ابعاد جنایگوشه هائ

 را اعالم و خواست توده یزش جاري خود از خیباني که ارائه نمودند پشتی هائیظاهرات با سخنرانن تیدهندگان ا

 .اد زدندی را فری اسالمیم دار و شکنجه جمهوریت رژي تمامی بر سرنگونیخاسته مبن  بپایها

ان به زبان ری که در رابطه با اوضاع ایحاتي و توضیسي به زبان انگلیهائ تظاهر کنندگان با سر دادن شعار

 یکتاتوریر سلطه دیران در زی و مبارزه مردم ایط زندگین را به شرای منطقه و عابری دادند توجه اهالی میسيانگل

ت خود را از مردم یکنندگان حما حات تظاهريدن توضيدن عکس ها و شنی جلب کرده و آنها با دی اسالمیجمهور

ز ي سه نفر جوان ناآگاه ن،ن تظاهرات یان ای  اما در جری هائتین حمايرغم چنه  ب . کردندیران اعالم میمبارز ا

 یکهای فعال چری از رفقایکی".  ديد کشور خودتان تظاهرات کنیبرو" گفتند یکنندگان م دا شدند که به تظاهريپ

ران بر یت اسفبار جامعه اي وضعیح علت اصلی تمام با آنها وارد گفتگو شد و ضمن تشریباني خلق با شکییفدا

ران و یح داد که اتفاقا اوضاع اين جوانان توضی اید نموده و براي حاکم تاکیکتاتوریت از دیستها در حمايالیش امپرنق

 یاستهايجه سي در طول چهار دهه سلطه خود اعمال نموده نتی اسالمی که جمهوریسرکوب ها و کشتار

ه آنها گفت که اتفاقا شما به عنوان سپس ب .  باشدیم دار و شکنجه مین رژیت آنها از ای و حمایستيالیامر

ه يران علید که در اي هستی از طبقه کارگر کانادا و در عمل هم طبقه کارگران و جوانانی زحمتکش بخشیجوانان

 خود یت کرده و همبستگین تظاهرات حماید از آنها و از ایل هم منطقا باين دليبه هم . داد بپاخاسته انديظلم و ب

ن يره زمحق همه ُک ح داده شد که کارگران و زحمتکشان صاحب برين به آنها توضيهمچن . ديرا با آنها اعالم کن

 خود ی کنند و آزاد باشند که خواستها و آرمانهایت زندگي خواهند در امنید آزادانه در هر کجا که میهستند و با

ن ی مثبت به ایلب کرده و آنها با برخوردتا نظر جوانان مزبور را به خود جین برخورد روشنگرانه نهای ا .غ کننديرا تبل

  . کنندگان شدند ت تظاهريحات خواهان موفقيتوض



ار پر ي بسیران در تورنتو از فراخوان دهندگان آن بودند در محلی خلق ایی فدایکهاین چرين تظاهرات که فعالیا

ران جلب ی محل را به وضع انی و عابری که توانست نظر اهالی حرکت .ديان رسیت به پايتردد برگزار و با موفق

مرگ بر : ندن قرار بودی از انداد زده شدی فریسين تظاهرات به زبان انگلی که در ای از شعارهائیبرخ . دینما

زندان و شکنجه متوقف  . یزنده باد آزاد . سميالي زنده باد سوس .د گرددی آزاد بای کارگر زندان .ی اسالمیجمهور

  .د گرددینابود با، با هر جناح و دسته ،  ی اسالمیجمهور  .د گرددیاد با آزیاسي سیزندان . د گرددیبا
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