ﺗﻈﺎهﺮات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ !

در ﺳﺎﻋﺖ  ١ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ژاﻧﻮﯾﻪ  ،ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽِ ﺟﻼد ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اش ﺑﻪ "ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻋﺪام" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺗﻮرﻧﺘﻮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ اﭘﻮزﯾﺴﻴﻮن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮاﺧﻮان دهﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻞ
ﭘﻼﮐﺎرد و ﺑﻨﺮ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ هﺎﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺁن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﻴﻞ و هﻮاﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد ﻣﻨﻬﺎﯼ  ٨درﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،اﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺮهﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﮑﺲ هﺎﯼ اﻓﺸﺎءﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ از رﻓﻘﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .رﻓﻘﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
هﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ هﺎﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۵٧
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺳﺮﮐﻮب و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ در رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاﯼ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن و رﺷﺪ ﺁﮔﺎهﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺒﺎرز ،اﻓﺸﺎﯼ
ﻣﺎهﻴﺖ واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﺸﺎن دادن هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺁن هﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺁن هﺎ روز و ﺷﺐ در ﺣﺎل اﺷﺎﻋﻪ دروغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﻮدﻩ  ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزﻩ داد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮاردادهﺎﯼ ﺁب و ﻧﺎن دار و ﭼﭙﺎول ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺮﻩ اﯼ
ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﻤﻪ دار و دﺳﺘﻪ هﺎﯼ دروﻧﯽ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺪرت هﺎﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻴﺎم ﺗﻈﺎهﺮات روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﮐﺎﻧﺎدا  -ﺗﻮرﻧﺘﻮ
 ٢٨ژاﻧﻮﯾﻪ ٢٠١۶

