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 Reports گزارش ھا

  
  ــ واحد شرق کاناداراني ای کارگرستي کمونحزب

  

  

 ی در پالزامي رژني مخالفی اعتراضشي از حرکت و نمایگزارش

   در تورنتوانيرانيا
    

را "ني در پاسخ به فراخوان کمپزي زنان و نهي لغو خشونت علیو روز جھان کودک ی مناسبت روز جھانبه انون ب  یق

نبه خي در تارخواھاني از آزادگري دی ھمراه با تعدادراني ای کارگرستي حزب کمونی و کادرھاء، اعضا"ھمه  ٢١ ش

الزاني که به ھمی تجمع اعتراضکينومبر در  ل پ ود، در مقاب زار شده ب و شرکت انيراني ای مناسبت برگ  در تورنت

  .کردند

ذھبی مذھبعهي شرني محکوم کردن قوانتي تجمع که با محورني در ا انون م ه ق دگی و دخالت ھرگون سانھا ی در زن  ان

شا،يی حزب ضمن در دست داشتن عکس ھا و پالکاردھای و کادرھاء شد، اعضایبرگزار م وانی در اف  عهي شرني ق

 مراسم  و ني   از جمله سخنرانان ای مرکزتهي عضو کم،ی محمودیدي. تند و سردادن شعار پرداخیخنران سراديبه ا

س ايول آمرؤو م مالیک ارگرستي حزب کمونی ش خنران اني اولی ک امدگوني س ه ضمن خوش ود ک ه ب ه يی برنام  ب

وانني دست اديا بنکهي و اعهي شرني نقش قوانی را در افشایحاضران، مطالب دگني ق سانھا ی را از دخالت در زن در  ان

ورنياو ھمچن.  کرداني کوتاه کرد، باي دنیھمه جا ال اه  بی اسالمی از جمھ اد و مظھر اعم وان نم واننيعن  در ني ق

ه ااي خود را در دنی ارتجاعني نام برد که ھمواره در تالش است قوانرانيا ه داد ک د و ادام م رواج دھ  تي وضعني ھ

وده تي وضعني امان با ای بی ھمواره مشغول مبارزه اراني ای کارگرستي سال است ادامه دارد و حزب کمونیس  ب

  .                                                                                                            است

ردم و ادني در ضرورت عمق بخشزي حزب نی از کادرھای وقفیھاد هي به انقالب م ا نک  ني سال است ا٣٠ حزب م

بش اعتراضی مديانقالب را نو ردم ای داد، سخن گفته و اضافه کرد که جن رای ھر رنگراني م ته باشد، ب ه داش  ی ک

وریسرنگون ری اسالمی جمھ ه ھی است و رھب م ب ان وجه در دست منفعت چي آنھ ه میطلب د جمھوری ک  ی خواھن

                        .                      ستي را به مردم قالب کنند، نیگري نوع دیاسالم

، "مھي خوای نممھي خوای نمیحکومت اسالم"، "ی حکومت کارگری برابر،یآزاد"، "ی اسالمیمرگ بر جمھور"

ه از سويیاز جمله شعارھا... و " ی جنسدي آپارتاميمرگ بر رژ" ود ک  ديضمن اسالدر .  حاضران سر داده شدی ب
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شاندھنده جنایھ فردوني فرراني ای ھمراه با سرود ايیباي زیشو ه ن وراتي ک ود، در ھمی اسالمی جمھ  محل ني ب

  .       خود جلب کرده  را بیادي داده شد که توجه عابران زشي حاضران نمایبرا

زار ع اعتراضني ایبرگ الی تجم ه پی در ح ود ک ر "شتري ب ازميم ومبر را ٢١روز " ی نم م دکي ن دم مھ ري ق  در گ

واناني متوقف کردن و پایود که برا دانسته بی توده امي جنبش عظکيساختن  ه ق  ،یآر.  الزم استعهي شرني دادن ب

د نیم دارد،ي مقدم مزي مانند ما که حقوق انسان را بر ھمه چیفقط جنبش رایروي توان وانی الزم ب  ني متوقف کردن ق

           .                                                               حرکت درآورده  را بعهيشر

   ی حکومت کارگر،ی برابر،یآزاد

   ی اسالمی بر جمھورمرگ

   یستيالي سوسی باد جمھورزنده
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