
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M آئينۀ ايران

 
  بابک آزاد

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢١
  

  در تورنتو» ۶٧کشتار سال «سخنی در مورد برگزاری مراسم 
  

 چندين نماينده از احزاب سرمايه داری اوالً   .الفم کامال مخ۶٧من با اينگونه برگزار کردن مراسم يادمان قربانيان کشتار 

 ٢۶ در ٢٠  سرکوب خونين تظاھرات جیدر کانادا نقش دارند مشخصاً ی کانادا، که ھر کدام در سرکوب آزاديھای سياس

ھمين  .ھای امپرياليستی در تحمل آزاديھای سياسی چه قدر است  ما ديديم که ظرفيت نظامۀکه ھم ٢٠١٠ جون ٢٧و 

ری برای سرکوب تظاھرات ال ميليارد د١،٢ ۀبودج  کنند خودشان  سخنرانی۶٧ که قرار است برای ما از جنايت یآقايان

آوردند و در تورنتو به جان مردم انداختند، و در  سرتاسرکانادا ليس وحشی را ازو تصويب کردند و ھزاران پ٢٠  جی

ھای ورزشی را به زندان  يلی استاديومچو پينوشه در و ھمچون رژيم ايران   نفر را دستگير کردند١٢٠٠ روز ٢ ظرف

  .تبديل کردند تظاھرکنندگان

دھند به   در ايران انجام نمی۶٠ ۀدھ   مثلیعامھای ھای سرمايه داری قتل   اگر امروز در کشورھای امپرياليستی رژيم

در کشور ھای کارگران تثمارحدت اس ن در کشورھای سرمايه داری وابستها استثمار کارگربه يمندليل است که اين 

 کارگر به پا خيزد و مناسبات سيستم ۀطبق  اگر روزی در ھمين کشورھا  ولیاست، امپرياليستی پيشرفته را کاھش داده

   .اش در ايران کردند که خمينی و دار و دسته کنند ھا ھم ھمان را می مقدس سرمايه به خطر بيفتد اين

 سکوت ھمين مجامع حقوق استه بودند اتفاقاً که به پا خ   به واقع در ھم کوبيدن انقالب مردمی بود۶٠ ۀ کشتار دھ اتفاقاً 

   ھا موافق بودند مو نيست آنھا ھم با کشتار انقالبيون و کبه اين دليل بود که ھای سرمايه داری بشری و نمايندگان پارلمان

 شرم بر آنان که پای دشمنان طبقاتی ما واقعاً  کنند  می ما سخنرانیآيند و برای   می۶٧حاال چه شد که اينھا برای کشتار 

به    که کينه به سرمايه در وجودشان ھای بزرگی کنند به آرمان کمونيست و خيانت می کنند ھا باز می را در اين مراسم

  .ھای مزدوران سرمايه شد آنان شھامت ايستاده مردن را داد و قلب سرخشان آماج گلوله

و اسم و  شود اندازند و تعدادشان ھم کم نيست و فقط شامل شھر تورنتو ھم نمی ھا را راه می  که اين برنامه کسانیالبته  

 راه سرخ آن عزيزان که دستاويزی ۀھدفشان نه ادام  مواقع در تضاد با ھم ھستند  ھم دارند و در بعضی ھای مختلفی رسم

 ..گويند رفقای ما قربانی شدند و رژيم عليه بشريت جنايت کرد و  خالف اينان که می .برای لفت و ليس خودشان است

چه است زيرا که الگوی آنان  دانستند که آخر راه  گذشتند که می  رفقای ما قربانی نشدند و آگاھانه پا در راھیاتفاقاً 

 يا در زندان تير باران يا در زير شکنجه و  بودند که يا در نبرد با مزدوران شھيد شدند۵٠ ۀھا و انقالبيون دھ چريک

ی انسان از دست سرمايه جان ئ، آنان برای رھادمبارزه نکردن  شدند و آنان برای حقوق بشر با مفھوم سرمايه داری

  .باختند
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خون شھيدان ما را معامله نکنيد،  ن مادرتانادرست، دستتان درد نکند اما ج! يمکن بخشيم نه فراموش می گويند نه می می 

  .به حساب نياوريد، آنان قربانی نبودند  در يک محل ننشينيد و آنان را قربانیبا دشمنان ما

 


