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  کمونيست کارگری ايرانحزب 

  ٢٠٠٩مارچ نھم 

  جمهورى اسالمىجلسه سفارت 
   بدل شدافشاى جنايات رژيم به محل 

  
سفارت رژيم اسالمي  از طريق ارسال دعوتنامه براي عده اي از ايرانيان ساکن تورنتو يک گردھمائي را به بھانه 

 شد و کميته حزب در کانادا شب قبل از برگزاري اين مراسم مطلع.  مارس تدارک ديده بود٨نوروز براي روز يکشنبه 
کار شد و فعالين حزب و سازمانھاي چپ را براي اعتراض به حضور ه براي سازماندھي يک اعتراض دست ب

 برنامه با شعارھا و  نيم ساعت قبل از شروعبا وجود فرصت کم توانستيم. مزدوران حکومت بسيج کرد
  . ن بدھيم ھتل ميزبان مزدوران رژيم تجمع کنيم و درس خوبي به آنا در جلویپالکارھای خود

 نفر از فعالين حزب کمونيست ١٠حدود از ميان کساني که براي اعتراض به جلسه سفارت جمع شده بودند 
 و چريکھای فدائی خلق توانستند گارد محافظ و ، حزب اتحاد کمونيسم کارگريکارگری، حزب کمونيست ايران

شدند و امکان ادامه حضور در سالن را سائی  شناآنانپليس امنيتی را رد کنند و وارد سالن شوند که دو نفر از 
  بمانندمحل جلسهدر از مزدوران حکومت و اعتراض به حضور آنھا موفق شدند برای افشاگری نيافتند اما بقيه 

 به .  با افشاگري و سر دادن شعارھائي عليه حکومت ھدف مزدوران سفارت را نقش برآب کردندًو مجموعا
و از جا برخاست   حزبسخنزانيش را آغاز کند  يکی ا ز کادرھایخواست م محض اينکه سفير جنايتکار رژي

خواھم درباره جنايات سی ساله رژيم جمھوری اسالمی در حق   مارس روز جھانی زن است و من می٨امروز گفت که 
دامه صحبت  از اتا زنان صحبت کنم که بالفاصله مورد ھجوم مزدوران امنيتی سفارت رژيم و پليس کانادا قرار گرفت

اما بالفاصله رفيق ديگري ضمن اعتراض به اين رفتار وحشيانه افشاگري را از حکومت .او جلوگيری کنند
جلسه حدود نيمساعت به محل اعتراض پرشور و شعار و افشاگري کمونيستھا عليه رژيم اسالمي . ادامه داد

راي جلوگيري از اعتراض و افشاگري و بدل شد و با ھر ھجوم مزدوران امنيتي سفارت و پليس دولت کانادا ب
در جريان اين . بيرون بردن آنان از سالن از گوشه ديگري سخنان و صداي اعتراض ديگري بلند ميشد

کشمکش در داخل سالن معترضين در سخنانشان به جنايتکار بودن حکومت و تحميل فقر مطلق به کارگران و 
ا و درست کردن خاوران محل گورھاي جمعي ضرورت محاکمه و مجازات سران حکومت، قتل عامھ

. کيد کردندأت" مرگ بر جمھوري اسالمي"د و به  و غيره اشاره کردن۶٧ و ۶٠مبارزين قتل عام شده سالھاي 
اين ترتيب بار ديگر جلسه سفارت رژيم اسالمي که در ادامه تالشھاي عبث تاکنوني براي پھن کردن بساط ه ب

  .محل افشاگري از جنايات رژيم و اعتراض به حضور آنھا بدل شدحکومت ترتيب داده شده بود به 
دنبال خروج معترضين از جلسه، تظاھرات و اعتراض در خيابان مقابل ه عالوه بر اين اعتراضات پرشور و ب

مرگ بر حکومت ترور، «، »!مرگ بر جمھوری اسالمی« شعارھاي.  ساعت ادامه يافت٢مدت ه ھتل محل جلسه ب
 ھتل ميزبان ،وست اين» «!مرگ بر حکومت سنگسار«، »!مرگ بر حکومت ضد زن«، »!شکنجه، اعدام

سھا و آزاديخواھان با سخنرانی و شعارھای خود به  از بلندگوھا طنين افکنده بود و کمونيو غيره» ھا تروريست
معترضين،  از ايرانيانی که قصد رفتن به ھتل و اين مراسم را داشتند با ديدن پرداختند و تعدادي افشای رژيم
  .طنين شعارھای مرگ بر جمھوری اسالمی از رفتن به مراسم منصرف ميشدند   وپالکاردھا
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حزب کمونيست کارگری ايران اجازه نمی دھد که مزدوران رژيم تحت ھيچ  ايم نيز گفته قبالھمانطور که 
 و اھد کردخو اعتراض رژيم مزدوران حضور عليهحزب  ،بھانه و عنوانی در خارج کشور جوالن بدھند

 ساعت افشاگری و مبارزه  کمونيستھا و آزاديخواھان در داخل و  سهاينبار نيز. تالششان را به شکست ميکشاند
  .درس خوبی به سفير و مزدوران رژيم داد" وست اين"بيرون ھتل 

   شرق کانادا-حزب کمونيست کارگری ايران

   ٢٠٠٩ مارس ٩
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