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  کانادا -تورنتو –يدی محمودی : گزارشگر

 ٢٠١٣ جنوری ١٣
  

  جالدان و قاتالن اسالمی سرنگون باد رژيم
  

 !!اع از زانيار و لقمان مرادیگزارش کوتاھی ازتظاھرات امروز در تورنتو، عليه اعدام و در دف

 خيابان يانگ،( بعد ازظھر در يکی از خيابانھای اصلی شھر تورنتو"سه تا پنج"از ساعت  جنوری ١٢امروز شنبه 

به رژيم اسالمی و در حمايت از دو زندانی سياسی محکوم به اعدام  دھھا نفر برای اعتراض )جنب پالزای ايرانيان

توقف فوری   خواھان، دست داشتن عکسھای آنھا و تعداد زيادی بنر و پالکارد عليه اعداممرادی با در زانيار و لقمان

 .اعدام اين دو زندانی سياسی شدند

اسالمی   چون، نه به اعدام، نه به حکومت اسالمی، مرگ بر جمھوری اسالمی، حکومتھائیشعار تظاھر کنندگان با

 تورنتو را به اين اعتراض و ن و مردما زيادی از عابردادسرنگون، سرنگون و با سخنرانيھای پرشوری توجه تع

 تظاھرات بودند به تجمع کنندگان پيوستند و تا پايان تظاھرات جلب کردند، و تعداد زيادی از ايرانيان که شاھد

 .و عليه اعدامھا شعار دادند تظاھرات عليه رژيم منفور اسالمی

توسط  امروز عبارت بودند از مھوش عالسوندی، بيژن فتحی پدر و مادر محمد و عبدهللا فتحی که رانان تظاھراتنسخ

فعال حقوق زنان و از  جانيان اسالمی اعدم شدند، يدی محمودی، محمودی احمدی، نسرين بشارت، سرگول احمد

 .ن چپ افغانفعاال ن حزب کمونيست کارگری چپ عراق، بابک يزدی و مسيح يکی ازفعاال

ايران،   بين المللی عليه اعدام، حزب کمونيست کارگریۀتظاھرات امروز تورنتو از طرف کميت الزم به ذکر است که

پناھندگان ايرانی و کانون خاوران  حزب کمونيست ايران، حزب حکمتيست، ايران سوليداريتی تورنتو، فدراسيون

  .ديگری از نھادھا و سازمانھا قرار گرفته بودتعداد زياد  فراخوان داده شده بود و مورد حمايت و پشتيبانی

 ً    سازمانھا، نھادھا و افرادی که در تظاھراتۀسازماندھندگان اين تجمع اعتراضی از ھم عنوان يکی ازه  بشخصا

ميليونھا نفری که امروز سرنوشت  امروز شرکت کرده بودند نھايت تشکر را دارم و اميدوارم که بتوانيم ھمراه با

را ملغا کنيم و نه تنھا لقمان و زانيار را از چنگ حکومت جالدان  کنند، اين حکم وحشيانه يار را تعقيب میلقمان و زان

  .بلکه خواھان توقف کامل و بی قيدو شرط اعدام اين جنايت عليه بشريت شويم اسالمی نجات دھيم،

 جالدان و قاتالن اسالمی سرنگون باد رژيم

  جنوری ١٢يدی محمودی 

٢٠١٣  

 .مراجعه کند yadiMNKبه آدرس ذيل يدن تعدادی از عکسھای تظاھرات امروز می توانيد به فيس بوک من برای د


