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  ٢٠١٠مه ٢١ی اسالممي در اتاوا  مقابل سفارت رژمي رژنا تظاھرات مخالفلمي از فیئگوشه ھا

   

10oK1fHzE3a=v?watch/com.youtube.www://http  

  

   ٢٠١٠ مه ٢١  ی اسالممي در اتاوا مقابل سفارت رژی اسالممي رژني از تظاھرات مخالفیئعکسھا

  

AjA43T35G9A=v?watch/com.youtube.www://http  

  

  

***  

 مي در مقابل سفارت رژی اسالمی جمھورنامخالف باشکوه تظاھرات

  "اتاوا"در 
ردم ایباني پشتیشورا "ران،ي ای کارگرستي به فراخوان حزب کمون٢٠١٠ مه ٢١ جمعه روز ارزات م " راني از مب

ل سفارت جانی تظاھرات باشکوھ،ی اسالممي مخالف رژی از سازمانھا و نھادھاگري دیو تعداد  ی اسالماني در مقاب

  . برگزار شد" وااتا"در 

دیاسي ساني ضمن محکوم کردن اعدام زندانی اسالممي رژنيمخالف انگر، مھ رزاد کم ه ف  نيري شان،ي اسالمی از جمل

 کرده و یستي فاشمي رژني اني ننگتي سال حاکم٣١ هي علیگرء اقدام به افشا،یلي و فرھاد وکانيدري حی عل،یعلم ھول

ایبا سخنران اطع خود تي حمای پرشوری ھ رد ق ارزات م راراني امرا از مب  اعالم مي رژني کامل ای سرنگونی ب

  .  داشتند

ازمانھای برخی از سویباني پشتیامھاي و فرستادن پتي تظاھرات که با حماني ا ا و س ارگری نھادھ راه ی ک ادا ھم  کان

ا سخنان  ود، ب ا بهياز طرف اتحاد" ني لملسيدن"ب ادا ب ست کان انم ۴۵ از شي پ زار عضو و خ ارلو دانل" ھ از " یم

ه صحنه ٢٠٠ از شي معلمان کانادا با بهياتحاد زار عضو، ب شایعتريوس ھ  ی اسالممي رژاتي جناهي علیگرء از اف

  : از سخنانش گفتیدر بخش" ني لملسيدن. " شدليتبد
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ا  گکساليدر طول . مي کنی سفارت تجمع مني اعالم اعتراضمان در مقابل ای که ما براستي بار نني اولنيا "  ته م ذش

ار انجايبه دفعات متعدد ا ه رفت رده اکومت حني آمده و اعتراض خود را نسبت ب  بيشرم و خجالت نص. مي اعالم ک

سانی که با مماشات خود ادامه رفتارھايی و ھمه دولت ھارانيحاکمان ا دی حکومت را ممکن مني ای ضدان و "  کنن

رد و ارتي و حیان انسی به نامه ھاشيھم در صحبت ھا" یمارلو دانل"خانم  هي آور فرزاد اشاره ک ه خود و نک  چگون

  ".  زده شده اندرتي اعدام فرزاد حخبر دنيھمکارانش از شن

ارگرستي حزب کموننيفعال ازماندھی ک ای تظاھرات نقش مھمني ای در شرکت و س ن از کادرھ د ت تند و چن  ی داش

ه  روغ ارغوان"، "یناصر اصغر"حزب از جمل زار" و" اني ھادديجمش"، "ف ه سخنرانان ا" یحسن گل  نياز جمل

اطع خود را تي حما،ی اسالممي کردن رژی منزوی بر تداوم مبارزه ما در خارج کشور براديمراسم بودند که با تأک  ق

 مي رژني کامل ای مبارزه تا سرنگونني اعالم و ھمگان را به تداوم اراني طلبانه مردم ایدر دفاع از انقالب سرنگون

  . فراخواندند

ور" ر جمھ رگ ب المیم ور"، "ی اس المیجمھ رنگونی اس رنگون س ه دارد"، " س ت ادام انگر راھ انگر کم ، "کم

اوز سرنگون سرنگونت،ي شکنجه، جنایجمھور" ه شعارھا... و "  تج دگان در ایاز جمل  تظاھرات ني شرکت کنن

  . بودند

  ی اسالمی بر جمھورمرگ

  یستيالي سوسی باد جمھورزنده

  ی حکومت انسانی برایسان باد انقالب انزنده

   ۔ واحد شرق کاناداراني ای کارگرستي کمونحزب

  

 


