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  کانادا- در تورنتوفعالين چريکھای فدائی خلق ايران 

 ٢٠٢٠ جون ٢٣
 

 ا در تورنتوی کاناد]جوزا[ خرداد٣٠ گزارشی از آکسيون بزرگداشت

 
 شان با رژيم ۀ ايران در مبارزۀبه پا خاست ، که يکی از جلوه ھای مصاف بين مردم۶٠]جوزا[ خرداد ٣٠در سالگرد 

 ی خلق ايران ، يک آکسيون افشاگرانه در محلئعالين چريکھای فدا فسرکوبگر جمھوری اسالمی ست، با فراخوان

جمھوری اسالمی، ياد  در شھر تورنتوی کانادا بر گزار شد که در آن ضمن افشاگری عليه رژيم" ايرانيان پالزای"

آکسيون که نخستين آکسيون مبارزاتی در شھر  اين. عليه اين حکومت ضد خلقی گرامی داشته شدجانباختگان مبارزه 

، ١٣٩٩ خرداد ٣١ بعد از ظھر شنبه ٧شيوع ويروس کرونا بود، در ساعت   ناشی ازۀتورنتو پس از شرايط محدود کنند

با حفظ  يوع کرونا، شرکت کنندگان آغاز شد و با توجه به محدوديت ھای اجتماعی ناشی از ش٢٠٢٠  جون٢٠برابر با 
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جمھوری اسالمی و سردادن شعار، به  ی عليه رژيم مردم ستيزئفاصله در محل ايستاده و با بلند کردن پالکاردھا

ويژه پالکارد ه  و پالکاردھای آنان و بءحضور رفقا. پرداختند ۶٠ خونين ۀافشاگری عليه اين رژيم و جناياتش در دھ

زيادی می کرد  به دو زبان فارسی و انگليسی، در محل جلب توجه"  بر جمھوری اسالمیمرگ "بسيار بزرگ با شعار

درآوردن بوق اتومبيل ھای شان، ھمبستگی خود را  و بسياری از عابرين ايرانی و خارجی با تکان دادن دست و به صدا

 .اعالم می کردند با اھداف برپا کنندگان اين تظاھرات،

زندانی سياسی آزاد بايد "، "جمھوری اسالمی نابود بايد گردد "عالوه بر سر داده شدن شعارھای در جريان اين آکسيون،

در اين سخنرانی ھا ضمن . سخنرانی ھای کوتاھی نيز صورت گرفت به زبان ھای فارسی و انگليسی،... و " گردد

 ھوری اسالمی اعدام شدند و از به دست جالدان جم۶٠ خرداد سال ٣١ی که در ئياد رفقا خواندن اسامی و بزرگداشت

کيد أت...  و "سعيد سلطانپور ی، رفيقئمنوچھر اويسی و بھنوش آذريان و شاعر فدا" ءی خلق، رفقائجمله چريکھای فدا

سرنگونی اين رژيم جنايتکار با ھدف آزادی و بھروزی توده  شد که چگونه کمونيست ھا و آزاديخواھان در مبارزه برای

  .اول نبرد قرار داشته و حتی از جان خويش برای تحقق آرمان ھای ستمديدگان گذشتند ر صفھای تحت ستم، ھمواره د

  پيوسته و با پالکاردءاز جوان ھا ضمن اعالم ھمبستگی خود با تظاھرکنندگان، به رفقا در جريان اين حرکت، تعدادی

ثيرات مثبتی بر محيط گذاشت و أت اين آکسيون افشاگرانه. عکس می گرفتند" مرگ بر جمھوری اسالمی "حاوی شعار

   .پس از يک ساعت با موفقيت خاتمه يافت

  !دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی،

  ا کاناد-خلق ايران در تورنتو  یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠  جون٢١ -١٣٩٩ ]سرطان[اول تير

 
 
  


