
 سرخ در تورنتو   یگزارشی از تظاهرات

به دعوت فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و برخی دیگر از نیروهای چپ و    2023ژانویه    7روز شنبه  

اعتراض به  در  کمونیست در تورنتو، تظاهرات ایستاده ای در حمایت از جنبش توده ای داخل کشور و  

شد. این حرکت  برگزار  کنندگان  بگیر و ببند و شکنجه و اعدام تظاهر    به دلیل جنایات جمهوری اسالمی  

بعد از ظهر شروع شود اما رفقا زودتر به محل تظاهرات رفته و با نصب بنرها و    2قرار بود که در ساعت  

نصب عکس های   و همچنین  اسالمی"  بر جمهوری  "مرگ  نظیر  علیه جمهوری اسالمی  شعارهایی 

هرکنندگان از قبل حاضر  ، محل را برای حضور تظا1401در سال  تعدادی از جانباختگان انقالب مردم ایران

 کردند.

 

در این حرکت جمعی از فعالین سیاسی تشکیالتی و مستقل شرکت کرده و با برافراشتن پرچمهای  

سرخ و شعارهای انقالبی، کوشیدند تا در مقابل جریانهای متعدد راست و نیروهای پرو امپریالیست که  

شند پروژه  می کو در خارج کشور  این روزها با تمام توان و با پشتیبانی دولتها و محافل امپریالیستی  

های ارتجاعی و ضد انقالبی "رهبر سازی" برای مبارزات زنان و مردان و جوانان سلحشور داخل را به  

پیش ببرند، از هویت مردمی و مستقل مبارزات انقالبی توده ها دفاع کنند و پژواک صدای آنها باشند.  

افرادی   و  نیروها  تظاهرات  این  خواها  بودند سازماندهندگان  قاطعانه  های  که  دخالت  و  نفوذ  قطع  ن 

 .  می باشندجریانات دست ساز و وابسته    تحرک مخالف دولتهای امپریالیستی در ایران و

 

در طول حرکت شعارهایی به زبان های فارسی و انگلیسی سر داده شد که از جمله آنها می توان به  

اید گردد"، "می کشم  "مرگ بر جمهوری اسالمی"،  "زندانی سیاسی آزاد ب این شعارها اشاره کرد:

 می کشم آنکه برادرم کشت"، "مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر" و ...  

 

محکومیت جنایات جمهوری اسالمی، در دفاع از اهداف و  و    ءافشادر  سخنرانی هایی  در این تظاهرات  

"، در افشای زد و بندهای امپریالیستی  نان، کار، مسکن و آزادیخواستهای انقالبی مردم ایران نظیر "

نیروهای   اتحاد در بین  امر  ایجاد و گسترش  و سازماندهی یک "گوادلوپ" دیگر و همچنین در ضرورت 

   .گرفت مردمی و مدافع سوسیالیسم و طبقه کارگر صورت 

 

جریان   سخندر  تظاهرات  سرکوبگر  این  رژیم  توسط  شده  اعدام  کارگر  دوجوان  زندگی  مورد  در  انی 

مبارزات  که  تاکید گشت  و  ایراد شد  و محمد حسینی  کرمی  مهدی  یعنی محمد  اسالمی  جمهوری 

جاری در ایران نه آنطور که دشمنان مردم ایران و رسانه هایشان جلوه می دهند مبارزه ای علیه صرفا  

 آزاد می باشد.   و زه طبقاتی برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک"حجاب اجباری" بلکه یک مبار

 

بعد از ظهر ادامه یافت. در طول حرکت شماری از عابرین  تا ساعت حدودا سه و نیم    سرخ   این تظاهرات

 با رفقا به گفتگو پرداخته و حمایت و همبستگی خویش با مبارزات مردم ایران را ابراز می کردند. 

 

   



 اسالمی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد! جمهوری 

 مرگ بر جمهوری اعدامی! 

 زنده باد انقالب! 
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