ﮔﺰارﺷﯽ از ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﯾﺮان

روز ﺷﻨﺒﻪ  ٧ژاﻧﻮﯾﻪ ) (٢٠١٧ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﺷﻤﺎرﯼ دﯾﮕﺮ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،ﯾﮏ
ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﮐﺎﻧﺎدا( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان در ﭼﻨﮕﺎل دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
در ﻓﺮاﺧﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان از اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ " ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﺮد هﻢ ﺁﻳﻴﻢ و ﺑﺎ
ﻣﺸﺖ هﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﮐﺮدﻩ  ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد!" ﺻﺪاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را
ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ دهﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺁن
هﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ را اﻓﺸﺎء ﺳﺎزﯾﻢ" .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﺧﻮان هﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺁﮔﺎﻩ در ﺁﮐﺴﻴﻮن روز ﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در اﯾﺮان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﯾﺎد زدﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از" :زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" " ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" " ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ
ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" " ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ".
هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ،ﻋﮑﺲ هﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺗﻮرﻧﺘﻮ و دﯾﮕﺮ رهﮕﺬران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﺁﮐﺴﻴﻮن  ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد( در دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺁن هﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن و ﺿﺮورت ﻧﺎﺑﻮدﯼ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺁزادﯼ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻮ
ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺁﻣﻴﺰﯼ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺗﻮرﻧﺘﻮ  -ﮐﺎﻧﺎدا
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