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  بابک آزاد: فرستندۀ گزارش

 ٢٠١٧ سپتمبر ١۶
  

  تالش ھواداران جمھوری اسالمیمقابله با کسيون اگزارشی از 
   جاسوسی رژيم در کاناداۀ النئیبرای بازگشا

  

     
تورنتوی کانادا شھر اصطالح مشروعيت مردمی اش در ه الش ھای رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی برای نمايش بت

 ، در تقابل با فراخوان ٢٠١٧مبر  سپت١٠كشنبه ي در روز . در اين کشور با تالش نيروھای انقالبی شکست خورد

جمھوری   سفارتئیکارگزاران جمھوری اسالمی برای دعوت از مردم به منظور شرکت در تظاھرات به نفع بازگشا

  .  در مقابل دفتر وزير امور خارجۀ كانادا برگزار شدیون اعتراضيكسا، يک   در كانادااسالمی

ً عايون وسيكسان يم کانادا خواسته بودند تا در ايان مقيرانيشان از ا  در فراخوانی اسالمیم جمھوريکارگزاران رژ

رغم  یاما عل.  جاسوسی حکومت در اين کشور موافقت کند ۀ النئیشركت كنند و از دولت کانادا بخواھند تا با بازگشا

در مقابله . دي رسی نفر ھم نم٣٠ه تعداد شركت كنندگان در اين حرکت ضد مردمی  ب ، نهين زميم در ايع رژيغات وسيتبل

 از یعيت وسيجمع ،  اشی ضد مردمیاست ھاي و سی اسالمیات جمھوري و در اعتراض به جنایون ارتجاعيكسان يبا ا

ون حضور يافتند و عليه فراخوان رژيم جالد جمھوری اسالمی و اھداف يكسان ي در محل ایان مبارز و انقالبيرانيا

 خلق در کانادا با صدور فراخوانی خواھان شرکت ئین چريکھای فدايفعال . ود را بلند كردنداد اعتراض خيفر، نش يننگ

شمار . کسيون ضد رژيمی و رساندن صدای توده ھای محروم ايران به افکار عمومی شده بودنداايرانيان مبارز در اين 
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رنتو در اين حرکت شرکت و فرياد ھای ھای اپوزيسيون و ايرانيان مقيم تو زيادی از فعالين سياسی احزاب و سازمان

  . را پر کردءمرگ بر جمھوری اسالمی آنان فضا

  :ن بودنديم چنيه فراخوان رژي علیون اعتراضيكسا ی از شعارھایبرخ 

 " اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گرددیجمھور"،  " ضد زنیمرگ بر جمھور"،  "ی اسالمیمرگ بر جمھور"

جمھوری اسالمی، مرگت فرا "،  "دگرددي آزاد بایاسي سیزندان"،  "ديد شرم كنيشرم كن"،  "مزدور برو گم شو"، 

  ... و" رسيده

 جاسوسی حکومت سخنرانی کردند ۀ النئیم در كانادا و بازگشايخطاب به طرفداران منافع رژ، ن ان نفر از معترضيچند

 ئین جھت بازگشايم كه ادعا داشتند از ايطرفداران رژ. می پرداختندو به روشنگری در مورد اين حرکت ضد مرد

دار آن ھا به كانادا ي دیشان برا ی خانواده ھایراحتھستند و می خواھند ب" صلح"فدار خواھند كه طر یسفارت را م

م و ي رژیات ھيھا دعوت به تفکر راجع به جنا ، از سوی يکی از سخنرانان مورد خطاب قرار گرفته و آن نديايب

ن يم شدند و ھمچني رژیات اجتماعيگر جناي فروش کودکان و دلۀأيران از جمله گورخوابان و مسسفبار مردم اأت يوضع

ن ا به آنان گفت كه مبارزی و؟ ستي مھم نیاسي سیشان اعدام ھزاران زندان آيا برای، د ييکی از سخنرانان از آنان پرس

 از آنان از یاريکه بس  سال استیش از سي بی، ول ننديشان را بب ر و مادرانلند پدين مايھم صلح می خواھند و ھمچن

دن يد  ازی، حت مي رژۀتكاراني جنایاست ھايخاطر سه شان محروم شده اند و ب دن خانواده ھایيحق طبيعی خود يعنی د

رھای ممتد و پياپی سخنرانی ھای افشاگرانه و شعا. شان نيز محروم شده انديقبل از مرگ ا، شان  پدر و مادران

بار که آنان در صدد سخنرانی به منظور اعالم  ، بساط طرفداران واليت فقيه را به ھم ريخت و ھر تظاھرکنندگان

در تالش ھای ضد " مرگ بر جمھوری اسالمی"، تظاھر کنندگان با شعارھای   سفارت بودندئیحمايت از بازگشا

  .مردمی آنان اخالل ايجاد می کردند

 به محل آورده بود و چند بار به تظاھر کنندگان ضد رژيم اخطار یري از درگیريگی جلو را برای بزرگیوريس نيلوپ

س يبا موفقيت پيش رفت و تمام تالش ھای ساندو  اما تظاھرات بدون ھيچ دستگيری، داد که آنان را دستگير خواھد کرد 

  . خورھای ولی فقيه را نقش بر آب نمود

   کانادا- تورنتو در  خلق ايرانئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٧مبر  سپت١٠

 


