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   تورنتوی وقفی  ھاد

 ٢٠١٠ جنوری ٢٧

  

  در تورنتو" ءندا"مراسم سالروز تولد 

  !مي سکوت کنميجان آمده ا" ءندا"
    

 بود که ی مراسمزباني تورنتو مورکي کتابخانه نورت یرکز دو ھزار و ده، سالن مجنوری و سوم ستي شنبه، بروز

  .               شدیو بزرگداشت او برگزار م"  آقاسلطانءندا"مناسبت سالروز تولد ه ب

پ" مراسم ني ادر اننيکاس دا"  ماک امزد ن ا سلطان ، ءن دهينما" یديرضا مر" آق ه ن دير" منطق و در " لي ھچمون تورنت

اي نري و ساراني ای کارگرستي حزب کمونی از اعضا و کادرھای تعدادو،يپارلمان انتار واهي آزادیروھ رخ  ی و براب

 مراسم بپردازم، چند نيمن بدون آنکه بخواھم به گزارش مفصل ا.  حضور داشتندی و مردم عاداتي نشریطلب، اھال

  .  می شوم ادآوري مراسم نيجمله را در انتقاد از سخنرانان ا

امزد" ماکاننيکاسپ" دا "، ن ا" ءن را رسیدر روزھ ل از ف وری و سوم ستي بدني قب ا جن انه ھ ا رس  و در مصاحبه ب

وراتي اعتراضمان را نسبت به جناءاعالم کرد که ما با سکوتمان در سالروز تولد ندا راز خواھی اسالمی جمھ  مي اب

  .  کنمی عرض مشاني مورد چند نکته را خدمت انيدر ا! کرد

ده اء و نداء ھنوز نداديآنزمان که شا! زي عزدوست ر ایھا زنده بودند ھم، ع ما ب ه باني ھمچون ش د ک اد بودن  دي اعتق

م یدي منظر خوشبختانه امروز شما و جناب مرنيھر چند از ا. نگفت" ی اسالمیمرگ بر جمھور"سکوت کرد و   ھ

ا م مي ما اگر سکوت بکنفتند ھم بودند که از روز اول گيیروھاي اما، ندي طلب شده ایسرنگون م، آنھ شندیھ ان .  ک ھم

ري دراني که مردم ایطي در شرانباري کنند و ــ البته ــ ای م، سال استی که سیکار د قربانی نمگ  دست و اني خواھن

ا.  و قصابان باشنداني جاننيپا بسته ا دادي خواھی مًاگر واقع ار ن داء در کن ارزه آزادء و ن هيھا و مب ر و برخواھان  یاب

اقیطور واقعه  بد،يباش رانيطلبانه جوانان ا ا ب ار آنھ ار یس. دي بمانی در کن دام، سنگسار و سرکوب در کن  سال اع

ان خوش نمیاسي سیروھاي نني ترشي ساده اندگري د،ی حقوقی فقر و بليتحم وان ی را ھم قانع کرده است که با زب  ت

ا سکوت ھندھا کشته شدء و نداءندا.  را سرنگون ساختی اسالمیجمھور ا ب تي نريي تغزي چچي ام شته . اف ان ک جوان

ردم ایزي ــ چدي را سرنگون کنمي رژني ادي خواھی مًاگر واقعا.  شوندیشدند و ھنوز ھم م ام م  و راني که خواست تم

ازماندھه  دست بدي جھان است ــ باخواهي و آزادفي شریتمام انسانھا ارزه، س ار مب االخره ،یک شکل و ب " انتخاب" ت
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ط ندھدي خواھی و اگر ھم نمديريدست بگه  پرچمش را بدي خواھیم که يیرويانتخاب ن. ديشو ا آدرس غل  و در دي لطف

دا د ن الروز تول داءس رای مردمدي و حداقل بگذاردييھا از سکوت نگوء و ن ه ب ام ای سرنگونی ک تعفن ني تم ساط م  ب

ده  بیمذھب ما آ. پا خاسته اند، راه انقالب خودشان را برون ل ش م مث سانچي دارم ھرزومن ھ ا ای ان شود ام شته ن  ني ک

ابودی برایاسيلحاظ سه  کند و بی کشد و سرکوب می مانسان سال است که یحکومت س ور ھستی ن ما مجب  دي اش ش

منان ني ھمنمي بی می شوم وقتیمن ھم مثل شما خوشحال م. ديندازي سرکوبش را از کار بني و ماشروين ان دش  جوان

ا ی مدي تأکنحال،ي دارند و با ای شناسند و حقوقشان را پاس می متيرسمه بعنوان انسان ه خودشان را ھم ب ه م نم ک  ک

شتار تغذیزي از خونرمي و چه نخواھمي که چه بخواھمي روبرو ھستی مذھبزي و خونری حکومت وحشکيبا   هي و ک

سته ا انين قربانباري امي خواھی است که ما نمنيفقط ــ ھمانطور که گفتم ــ تمام بحث بر سر ا.  کندیم ا ب  نيدست و پ

ان.  و آدمکش حق ماستی حکومت وحشکي و دفاع از خود در مقابل مي باشانيجان ازه بدھ! جناب ماک  خالصه دياج

ا ھمديزي ری ميیروھاي نابي ناخواسته، آب به آساي خواسته ،یزي خشونت گریشما تحت لوا. کنم ه ب ه مني ک  ی بھان

  . ند بپردازميخواھند به دفاع از رژ

 مراسم بود ھم از ني اگري که سخنران دوي در پارلمان انتارلي ھچموندي رندهي نما،یدي مری حال، نقد من به آقا در ھر

  :  قرار استنيا

ا اعالم اشانيا االخره ب هي در سخنان خود ب ورنک رم حاضران دي بای اسالمی جمھ تقبال گ ا اس د، ب م کن  گورش را گ

و من ! ستندي نیراني انھاي اشاره کند، اضافه کرد که اراني ایاکمان مذھب حاتي اما آنجا که خواست به جناندروبرو شد

ه ا،یني است که  خمني واقعا منظورشان اايال کنم آؤ سیدي مریمجبورم از آقا اتم، ی کروب،ی ھاشم،ی خامن  و ی خ

د و بگواي!  اند؟امدهي نايدنه  براني در ایموسو دي خواسته اند اغراق کنن ه ان ايراني ک اھ  آدم نکشته خشاني در تارً اساس

ه راسرفتهي پارلمان پذندهي نماکي از اي آنصورت،ي نظر نژاد پاک و برترند؟ در انياند و از ا ه ب  و عرب سمي است ک

   دامن بزند؟ رهي و غیکش

 ی و مثبتی منفی جھان دستاوردھایمانند تمام کشورھاه  ھم براني اند و ایراني کامال ااني جاننيا! یدي جناب مرريخ

  . داشته استتي بشریبرا

اانهي و احساسگراشانهي ساده اندی حرف ھاني ارائه ایجاه  بستي بھتر ن اشي پی راه حلً واقع ردم بگذاری پ ه دي م  ک

   را از آن جامعه جارو کنند؟ی و آدمکشتيجنا بساط شهي ھمی براکباريبتوانند 

ر نژاد و زبان و قوم و مسلک و با ھر رنگ پوست  در ھتي با پرچم احترام به انسانی اسالمی جمھوری سرنگوناي آ

   ست؟ي نی تری راه انسان،ی بساط اعدام و آدمکشدني برچغي و تبلیو مذھب

د پا خه  بی اسالمی جمھوری سرنگونی که برایھا و تمام مردمءو ندا" ءندا" آخر، در ا نخواھن د، ھرگز از م استه ان

  . رندي پذی از ما نمنرايمردم ا! ميپاس بدار نگونهي شان را اختهي رني که خون به زمرفتيپذ


