گزارش اکسیون اعتراضی علیه قتل شاهرخ زمانی در زندان در شهر تورنتو
پیرو فراخوان به اعتراض علیه قتل شاهرخ زمانی کارگر کمونیست در زندان رجایی
شهر ،روز جمعه  ۱۸سپتامبر تظاهرات اعتراضی با شرکت سازمان زنان هشت مارس
به همراه جمع وسیعی از فعالین جنبش کارگری و سازمانها و گروههای چپ و
کمونیست در شهر تورنتو برگزار گردید .شرکتکنندگان ساعت  ۲بعداظهر در مقابل
دفتر امنیستی انیترنشنال دست به تجمع زدند و با حمل پرچم و پالکارد و سردادن
شعار ،بامحکوم کردن قتل شاهرخ زمانی به افشای جنایتهای رژیم جمهوری اسالمی
ایران پرداختند  .سپس نمایندگان احزاب و سازمانهای شرکتکننده ضمن سخنرانی،
به دالیل شدت سرکوبهای جنبش کارگری و جنبش زنان پرداختند.
یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در سخنرانی گفت اگر بیست و هفت سال
پیش بعد از امضای قرارداد  ۵۳۸و چرخش مهم جمهوری اسالمی بسوی امپریالیستم

آمریکا و احتمال رشد نارضایتی و جنبشهای توده ای ،به قتل عام زندانیان سیاسی
تابستان  ۶۷دست زد .امروز با توافق هسته ای و چرخش سیاسی دیگر و وحشت رژیم

از بی ثباتی و بهم خوردن اوضاع سیاسی و اجتماعی که میتواند زمینه ساز

انفجارهای خشم عمومی مردم باشد باز هم جمهوری اسالمی را به تکاپو انداخته با
کشنت مبارزین و کمونیستهایی که سمبل آرمانخواهی و انقالبی گری و سازش ناپذیری

هستندچند صباحی بیشتربه حکومت ننگین خود ادامه دهد .قتل شاهرخ زمانی که
صدای رسای طیف زندانیان سیاسی چپ و کارگران انقالبی و کمونیست در سالهای
اخیر بود و آشکارا علیه نظام سرمایه داری مبارزه میکرد و جنایتهای رژیم را برای توده
های کارگر و زحمتکش افشا میکرد برای رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ضرورتی تام
داشت بله قتل شاهرخ در بستر چنین اوضاعی صورت گرفت .اگرچه کارنامه جمهوری
اسالمی مملو از چنین جنایتهایست ولی اکنون وسعت بیشتری یافته است.

تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی و ساخنت جامعه ای که در آن اثری از استثمار و
ستم طبقاتی  ،جنسیتی و نژادی و مذهبی نباشدمیتواند به این همه جنایت و تبهکاری
پایان داده شود.

در این برنامه همچنین سه تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری کانادا و نماینده
امنیستی انیترنشنال با سخنان خود ضمن محکوم کردن جمهوری اسالمی از این
اکسیون حمایت کردند.

سپس آکسیون بشکل راهپیمایی بسوی مراکز شلوغ شهر و دادن شعار در
خیابانهای تورنتو با پخش وسیع اعالمیه و صحبت و بحث با مردم ادامه یافت .
سازمان زنان هشت مارس )ایران  -افغانستان(  -واحد کانادا

