
نوامبر 42تورنتو  – تظاهرات جهانی علیه اعدام   

.هوا بس ناجوانمردانه سرد بود  

از  نیز تظاهراتی درتورنتو ،همزمان با بسیاری از شهر های دنیا ،نوامبر به مناسبت روز جهانی مخالفت با اعدام 42روز شنبه 

کمیته بین المللی علیه اعدام شاخه تورنتو  ،بر گزار کننده این تظاهرات. بر قرار شد در میدان مل لستمن بعد از ظهر 5الی  3ساعت 

که تعدادی از آنان با از دست دادن عزیزی  داشته نفر در این تظاهرات شرکت  24حدود  ،قوی نسبتا با وصف سرما و بادی. میبود

توجه اینست که با تغییر و تحوالت تکنولوژی که ارتباطات را موضوع قابل . به شخصه مزه تلخ این اعدام ها را تجربه کرده بودند

با وصف این می بینیم که اکثر این تظاهرات بیش از . ساده کرده است، شاهد بین المللی شدن حرکت های جمعی از این قبیل هستیم

مخالفت با رژیم  ات که بطور کلی بدر بسیاری از تظاهراکه  ،بجز تعدادی معدود از این افراد را. شرکت کننده ندارد 54چهل الی 

آنطوری که  .شرکت می کنند تدارک دیدهی که به آن تعلق دارند فقط در آن گردهمائی هائی که گروه خاص مابقیمیباشند میتوان دید، 

ن اجتماعی آرزوی همه فعالی تر حمایت بیشتر و گردهمائی های پر جمعیت ،در اکثر سخنرانی های امروز هم میتوان به آن توجه کرد

.و سیاسی می باشد  

آمپلی فایر قوی که کل میدان را به خوبی پوشش میداد، بلندگوهای متعدد، میکروفون و . تظاهرات امروز به نظر خیلی مجهز می نمود

.ژنراتور برق همگی عالئم تجربه طوالنی برگزار کنندگان این گردهمائی بودند  

ان خود را با سخن ،کمیته بین المللی مخالفت با سنگسار و اعدام و سخنگوی ،امروز نسرین بشارت یکی از مسئولین تدارک تظاهرات

به گفته خود مسئولین  ،او اعدام را در ایران .تشکر از حضار که در این روز سرد در تظاهرات شرکت کرده بودند آغاز میکند

ادامه میدهد که رژیم از همان روز های اول او . می داندروحیه مبارزه وسیله ای برای ارعاب و سرکوب  ،جمهوری اسالمی

و مفسد فی  ، قاچاقچی، یاغی، مرتدمنافق ،خائنین به نظام ،کردستان ، اشراروتیانغطا از قبیل حکومت خود به عنوانین مختلف

 انسانی گیزند ،دنمردم شادی میخواهبا علم بر اینکه . استجان انسان ها را گرفته و ترس و خوف و وحشت بوجود آورده ر  اال

داخلی و گسترده خارجی روز به روز  اعتراضات میلیونیبر که می بینیم که می گویدنسرین  .میخواهند و امنیت رفاه ،میخواهند

جهانی  کمیته را دعوت می نماید که متحد شده و به ناو همگا. برای رژیم هیچ راهی جز سرنگونی باقی نمانده است. بیشتر میشود

می محکوم به اعدام را که در ایران منتظر سرنوشت شوم خود هستند یک به یک اعالم  42ضمنا نسرین نام هر . دنبپیوند علیه اعدام

.کند  

او میگوید که ما  .به نام عشق و انسانیت سخنرانی خود را شروع میکند ،مهوش عالسوندی مادر عبداهلل و محمد فتحی سخنران بعدی

اینها همگی عالئم ضعف حکومتی میباشد که نمی  .نه بگوئیممی باشند   جنایت خودکه  و سنگسار ، شکنجهتا به اعدامبه اینجا آمده ایم 

او . تواند به وظائف خودش عمل کند و در عو  برای سرکوب اعتراضات مردم مجبور است دست به این عملیات غیر انسانی بزند

 ،رژیم .دنبه پا خیز بنام عشق و انسانیت علیه اعدامیت های خود همگان را تشویق می نماید که با متحد شدن و سازمان دادن به فعال

ما با . از جمله اعدام هستیم ،معتر  به قوانین شمامی نماید و ما اعتراف می کنیم که تعر  به قوانین اسالمی  را اعترا  به اعدام

    فریادم، خود واژه دو برادر، عبداهلل و محمد فتحی، ، مادر دو سر به دار،من. فریاد نه به اعدام خواب آشفته شما را آشفته تر میکنیم

. هستم و ستار ها من فریاد مادر ستار. ده ایبردهستم که فرزندانشان را به سالخی  یمن فریاد مادران  من فریاد مادران در بند هستم،

و  یخنرانان بطور کامل به صورت صوتسخنان مهوش و دیگر س.... .تکه هائی از پیراهن فرزندانم هست ،پرچم مبارزه من با اعدام

 . میتوان به آنها دسترسی داشت www.hambastegi.ca موجود می باشد که با مراجعه به سایت یتصویر

او همگان را به جای فعالیت در گروه های کوچک و . نیز سخنانی ایراد کرد ،بیژن فتحی، پدر دو برادر اعدامی، عبداهلل و محمد

    .دعوت کرد حرکت های جهانی در جهت ،ی بزرگتراد، همکاری، سازمان دهی و تشکیل کمیته هاپراکنده دعوت به اتح

به شرح مختصری از اعدام ها در ایران می  ،یدی محمودی از حزب کمونیست کارگری شاخه تورنتو، یکی دیگر از سخنرانان

که امروز را روز مبارزه با اعدام، و روز اعترا  به جمهوری اسالمی و دفاع از  ،سازمانهای مختلف بعضی از او نام. پردازد

از جمله کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، کمیته  .زندانیان سیاسی اعالم کرده اند، معرفی میکند

در لندن، اسلو، مارمو، استکهلم، کلن، اشتودگراد، برلین،  ،تورنتواو ادامه میدهد که همزمان در  .برای آزادی کارگران زندانی

.سیدنی، فرانکفورت، گوتنبرگ، وانکوور، مونیخ و واشنگتن همچنین تظاهراتی بر پا بوده است  



به اعترا  و محکوم کردن  ،ایرج رضائی از کمیته بین المللی حمایت از پناهجویان سعی نمود که صحبت های مادر ستار را

.پخش نماید ولی به علت پائین بودن کیفت صدا از آن صرف نظر شد ،به قتل فرزندش هوری اسالمیجم  

این تظاهرات بوده که به  از دیگر سخنرانان شاخه تورنتو، و همچنین سهیال و بروس از سکوالرهای سبز سیما دینیکاظمی،  محمد

.جود آوردن اتحاد در میان ایرانیان خارج از کشور تاکید داشتندهمه آنها بر نیاز بو. فارسی و انگلیسی سخنانی ایراد نمودند  

که برای مدت کوتاهی سرما شعری را خواند  خود مینواختامیر زاهدی به همراهی مهوش و بیژن فتحی و طبلی که  در آخر برنامه

بعد از  6تا  2از ساعت  3اطاق شماره او همچنین اعالم نمود که در روز شنبه اول دسامبر، در سیویک سنتر،  .را از یاد همگان برد

.گردهمائی بر قرار بوده و همگان را برای شرکت در آن دعوت نمود ظهر  
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