گزارش تظاهرات در دفاع از قیام ستمدیدگان ایران
تورنتو  -کانادا

روز یکشنبه  ۷۱نوامبر  ، ۹۱۷۲در حمایت از مبارزات و اعتراضات مردم بپاخاسته و در اعتراض به جنایات رژیم
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی علیه مردم رنج دیده ایران ،تظاهراتی در "پالزای ایرانیان" در شهر تورنتو
(کانادا) برگزار گردید .فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو  ،از قبل جهت این تظاهرات تدارک دیده و
فراخوانی خطاب به ایرانیان مبارز مقیم تورنتو انتشار داده بودند .در این فراخوان از ایرانیان مبارز و آزادیخواه دعوت
شده بود که با شرکت در این تظاهرات بکوشند تا دست در دست هم ،فریاد آزادیخواهی طبقه کارگر و
زحمتکشان ایران را به گوش مردم کانادا برسانند.
این تظاهرات که از ساعت یک تا دو بعد از ظهر برگزار گردید با استقبال ایرانیان مقیم تورنتو مواجه شده و شور و
شوقی که سردادن شعارهای مرگ بر جمهو ری اسالمی توسط تظاهر کنندگان و سخنرانی های آن ها ایجاد
کرده بود باعث شده بود تا تقریبا تمامی عابرین ایرانی ،هر کدام به روشی ،حمایت خود از تظاهرکنندگان و مردم
آزادیخواه ایران را اعالم کنند.
در طول این تظاهرات  ،جدا از سخنرانی هایی که در حمایت از قیام مردم جان به لب رسیده انجام شد؛
شعارهایی همچون "مرگ بر خامنهای"" ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد"" ،مرگ بر جمهوری اسالمی"،
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد” و  ...به زبان های فارسی و انگلیسی بارها سرداده
شدند .تجمع تظاهر کنندگان و شعار های آنان توجه عابرین غیر ایرانی را نیز به خود جلب کرده بود .به طوری که
چند نفر از آنان در باره شعار های سرداده شده پرسش کرده و سپس حمایت خود از مبارزات انقالبی مردم ایران
را اعالم می کردند .همچنین خبرنگاران و عکاس های حرفهای از سوی برخی از رسانههای محلی به تهیه
گزارش مصور از این تظاهرات پرداختند.
در جریان این تظاهرات سخنرانی های متعددی از سوی رفقای ما و سایر تظاهرکنندگان علیه سیاست های ضد
خلقی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و در افشای جنایات آن علیه کارگران و خلقهای تحت ستم
کشورمان ایراد شدند که با استقبال عابرین و مردم محل روبرو شدند.
یکی از نکات قابل توجه در حرکت این روز ،این واقعیت بود که سازمانهای سیاسی گوناگون با خطوط فکری کامال
متضاد نیز در همین ساعت در چهارچوب برنامه های خود در این محل اعالم تظاهرات کرده بودند .در این
چارچوب ،هنگامی که تظاهر کنندگان به محل رسیدند با حضور سلطنت طلبانی مواجه شدند که این روزها

دوباره بوی کباب به مشامشان خورده و به امید واهی بازگشت حکومت وابسته پهلوی و بازماندگان جنایتکارش
به قدرت ،با سازماندهی و برنامه ریزی قبلی و خارج از اراده نیروهای مبارز در کشورهای مختلف ،در محل
تجمعات ایرانی های مخالف رژیم حضور می یابند .آن ها که در فضای مجازی و فضای تبلیغاتی ای که بلندگوهای
تبلیغاتی ارتجاعی و وابسته ،آشکارا به آن ها می دهند تحرکات جدیدی نیز پیدا کرده اند ،هر جا که فرصت کنند،
به رغم تکرار شعار "مرگ بر جمهوری اسالمی" به تهدید کمونیستها و مبارزین مخالف سلطنت پهلوی می
پردازند .این واقعیتی ست که از این پس نه تنها در تورنتو بلکه در هر نقطۀ دیگری که سازمان های مبارز و
انقالبی حضور دارند در مقابل نیروهای مردمی قرار خواهد گرفت و برخورد صحیح با آن پیش از هر چیز اتحاد بین
نیروهای انقالبی برای مستقل نگاه داشتن صف انقالب در برابر ضد انقالب را می طلبد.
تظاهرات تورنتو که در حمایت از قیام مردم ایران در بیش از صد شهر کشور سازمان داده شده بود ،حقانیت
مبارزات مردم ما جهت سرنگونی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته را در انظار مردم محل بار دیگر به نمایش
گذاشت.
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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