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  بابک يزدی: فرستنده

١٢.٠۵.١٠  

  ی اسالمی جمھورنا مخالفی تعرضونيکسا

   در تورنتوميرژ" یرانشناسيمرکز مطالعات ا"در مقابل 
    

ارگرستياخوان حزب کمون به فر٢٠١٠ جون ١١ روز سه شنبه ظھر شتیشورا" و راني ای ک ارزات یباني پ  از مب

ل ی و تعرضی قوی حرکت اعتراضکي" رانيمردم در ا ات ا" در مقاب شناسيمرکز مطالع ویران ع "  تورنت و در واق

  .  برگزار شدی اسالممي رژیالنه ترور و جاسوس

دگان انهي ھزیافشا در ی اخبار متعددشتري گرفت که پی صورت می فراخوان در حالنيا ز در ني ھا و اداره کنن  مرک

  .  بوددهيچاپ رسه  مختلف شھر تورنتو باتينشر

ه سر ای و پس از آنکه مزدوران روسری حرکت تعرضني ااني جردر رس یستي و تروری مرکز جاسوسني ب  از ت

مرگ " سرخ یردن پرچمھا خود از داخل قفل کرده بودند و شاھد به اھتزاز درآویدر داخل ساختمان درھا را به رو

الف رژی انقالبیو نوشتن شعارھا"  لي تعطیستيمرکز ترور"و " ی اسالمیبر جمھور ر در و دمي و مخ  ني اواري ب

اءاعضا. مرکز بودند داد ده  حزب بی و کادرھ راه تع اني از آزادیگريھم االن جرخواھ اتي و فع  مختلف یاسي سان

رزاد "ی پالکاردھا و عکس ھاني ھمچننيمعترض.  کردندیز با اسپر مرکني اواري به در و دیسياقدام به شعارنو ، "ف

سیئ سفارت نصب کرده و با شعارھاواري را به در و دساير جانباختگانو " سھراب"، "ندا" د، توجه ب ه دادن  یاري ک

  .  جلب نمودندی اعتراضونيکسا ني را به ای و مردم عادنياز عابر

ای شعارھا و سخنراننا مخالفس،ي و با حضور پلی حرکت اعتراضني اۀدرادام ل ای ھ ز بني خود را در مقاب ه  مرک

رور ني دادند که احي توضناادامه داده و خطاب به حاضران و عابر" یرانشناسيمطالعات ا"اصطالح  ه ت ز، الن  مرک

  . ود شی اداره ماني جانني سرکوب ای دستگاھھامي مستقۀ است و با بودجی اسالمی جمھوریو جاسوس

م ني ادر ودیدي" مراس ارجي، ا"ی محم زب کمون" یناصر اصغر"و " یئ رض ارگرستياز طرف ح  راني ای ک

م متنیاسيفعال س" یسارا اکرم" کرده و یسخنران شای ھ ه  بی اسالمی جمھوریھايگري و وحشاتي جنای را در اف

دگان مواجه شی برایسيزبان انگل رم شرکت کنن تقبال گ ا اس ده انکهياضمن . د حاضران خواند که ب زارش زن  ني گ

  . ديارسال گرد" ديکانال جد" برنامه زنده ی برو"ی محمودیدي" توسط زي نونيکسا
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، "دي متوقف کنراني، اعدامھا را در ا"ی اسالممي رژیستيسرنگون باد مرکز ترور"، "ی اسالمیمرگ بر جمھور"

  .  سر داده شدیسي و انگلی فارسیزبانھاه بود که ب یئاز جمله شعارھا... و "  دولته که مردهنيفرزاد ما نمرده ا"

  ی اسالمی بر جمھورمرگ

  یستيالي سوسی باد جمھورزنده

  ی حکومت انسانی برای باد انقالب انسانزنده

   ــ واحد شرق کاناداراني ای کارگرستي کمونحزب

*****  

  ی کرکت اعتراضني از ایئعکسھا

cI4Xkh8haLv=v?watch/com.youtube.www://http  

  

  ی حرکت اعتراضني المي از فیبخش

bFlaA1KAVlo=v?watch/com.youtube.www://http  

   

   


