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 Reports  زارشھاگ

  
  ا کاناد-خلق ايران در تورنتو  ئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٠۴

  ؟ کانادا چه گذشت–مراسم دولتی عاشورا در تورنتو در 

   
يافته اند تا با جمع آوری تعدادی از  ھای اخير و با مجوز دولت کانادا، مقامات جمھوری اسالمی فرصت در سال

ی شمالی به امريکا  وئیھای شھرھای مختلف اروپا ی را در خيابانئھا مزدوران ايرانی و غير ايرانی خود، دار و دسته

حکومت دار و  مراسمی را تحت عنوان بزرگداشت عاشورا برگزار کنند و از اين طريق به تبليغ برای راه انداخته و

 ۀتورنتو ھر ساله با تظاھرات افشاگران اين مراسم در شھر.  جمھوری اسالمی در افکار عمومی بپردازندۀشکنج

رو شده و کاسه کوزۀ ه  خلق ايران روبئین چريکھای فدايجمله فعال  ازنيروھای اپوزيسيون و ايرانيان آزاديخواه

  .ضد مردمی اين معرکه گيری به ھم خورده است سازماندھندگان مرتجع و

 ، طرفداران جمھوری اسالمی در شھر تورنتو بدون اعالم رسمی و بدون ٢٠٢٠ست گا ٣٠امسال نيز روز يکشنبه 

ھای ناشی از اپيدمی کرونا  برگزاری نمايشات عاشورا نمودند و با توجه به محدوديتبيرونی مراسم خود، اقدام به  تبليغ

مزدوران .   مراسم عاشورا را به اصطالح برگزار کنند عکس سال ھای قبل، سوار بر ماشين ھای خودهکوشيدند تا ب

ل ھيچ اطالعيه ای اما امسا  خود خبر می دادند،ۀ از برنامئیبرون مرزی رژيم در سال ھای گذشته با پخش اطالعيه ھا

ن جمھوری اسالمی از جمله فعالين ا مخالفًچپ و کال ای داده نشده بود و به ھمين دليل نيروھای از چنين برنامه

 به خاطر بی اطالعی از اين برنامه و محل برگزاری، خود را برای ًعمال  خلق ايران در تورنتوئیچريکھای فدا

 .ھر چه گسترده تر با آن آماده نکرده بودند ۀ منظور مقابلسازماندھی الزم به

طرفداران   ايرانيان رفت که اين واقعيت، در تاريخی که ذکر شد ، رفيقی جھت کسب خبر به يکی از پالزا ھایرغم ه  ب

  مسير مراسم ھای شان از آن جا می گذشت و با حضور در محل، متوجه حرکتًدر گذشته اکثرا جمھوری اسالمی

با ھمکاری تعداد کمی ً اين رفيق سپس فورا. وری اسالمی و صفوف اتومبيل ھای آنان در منطقه شداراذل و اوباش جمھ
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 ۀيافته بودند به شعار دادن عليه رژيم دار و شکنج ن جمھوری اسالمی که آن ھا نيز اتفاقی در آن محل حضورااز مخالف

به زبان ھای ... و " مرگ بر خامنه ای"، "مرگ بر جمھوری اسالمی "شعارھای بلند جمھوری اسالمی پرداختند و با

اين اقدام مبارزاتی خشم . کردند ن را به صدای مخالفان در جريان اين حرکت جلبافارسی و انگليسی، توجه عابر

ديدند نقشه ھای شان برای برگزاری بی سر و صدا و فارغ از  آن ھا که می. مزدوران جمھوری اسالمی را برانگيخت

، خالف سال ھای قبلن قابل توجه نيست، امخالف و ھمچنين تعداد عاشورا نقش بر آب شده  سمصدای مخالف در مرا

کرده و با درگير شدن با آن ھا ضمن تھديد اين عده شروع به دادن فحش ھای رکيکی  ن را پيداات مقابله با معترضأجر

رفيق ما را از  ند تا به زور ، بلندگو و پرچم سرخآن ھا کوشيد  . سردمداران رژيم می باشدۀآنان نمودند که تنھا شايست به

 ن مواجه شده و باعث شد تا آن ھاامزدوران جمھوری اسالمی با مقاومت و برخورد جدی مخالف اما اين اقدام  .او بگيرند

که در صحنه حضور  جريان اين درگيری ھا از سوی افرادی. سرانجام با خشم و خفت و خواری عقب نشينی کنند

اراذل و اوباش جمھوری اسالمی و ھمچنين   ھایئیلم برداری شده و در فضای مجازی پخش شد و بر رسوا فداشتند

 اين معرکه ھای ارتجاعی به نفع جمھوری اسالمی، مجوز صادر ئیبرپا برای...  که در کانادا و اروپا و ئیقدرت ھا

 .عمومی افزوده است می کنند در افکار

رغم اين که از قبل برنامه ريزی نشده بود اما بروشنی شدت ه  مراسم عاشورا بئیبر پا ن عليها معترضۀحرکت شجاعان

جمھوری اسالمی را به  ن رژيم که انعکاسی از خشم و نفرت توده ھای تحت ستم در ايران است عليها مخالفۀو کين خشم

زدوران لمپن و اراذل و ھای مشتی از م  و ماھيت ضد مردمی و ھتاکیئینمايش گذارد و از سوی ديگر اوج رسوا

 .اوباش رژيم منفور در کانادا را نيز عيان کرد

  !غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر
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