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 Reports  زارشھاگ

  
  کانادا -  در تورنتوفعالين چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٩

گزارش کوتاھی از اعتراض عليه مراسم عاشورای جمھوری اسالمی 
 ا کاناد-در تورنتو 

  
  ، تظاھرات افشاگرانه ای عليه مراسم دولتی عاشورای جمھوری اسالمی در شھر٢٠١٩ مبر سپت١٠روز سه شنبه 

محل اين تظاھرات با   .ايرانيان آزاديخواه مقيم اين شھر قرار گرفت که مورد حمايت وسيع  کانادا برگزار شد- تورنتو 

را به   اول نظر ھر عابریۀ، عليه جمھوری اسالمی تزئين شده بود که در وھل بنر ھا و پرچم ھا و شعار ھای متعددی

 .خود جلب می کرد

ديگر  مبارزاتی بودند که گروه ھایخلق ايران در تورنتو يکی از فراخوان دھندگان اين حرکت  یئفعالين چريکھای فدا

 دست در دست تا يدئبيا: " شده بودکيدأی خلق ايران تئن چريکھای فدايدر فراخوان فعال.  در آن شرکت داشتندًھم مستقال

 خود مردمی ضد و منحط ايدئولوژی تبليغ ۀصحن به را کشور از خارج ، ايران بر حاکم ديکتاتوری که ندھيم اجازه ھم

تظاھرات ، به   در طول  مقيم تورنتوۀايرانيان آزاد در خواستی که در عمل پاسخی در خور گرفت و".  کند تبديل

ديکتاتوری حاکم بر کشور را نقش بر آب و شرکت  صورتی بی وقفه با فرياد شعار ھای انقالبی خود ، مراسم تبليغاتی

، " مرگ بر جمھوری اسالمی "اده شد ، مانندکه در اين تظاھرات سر د یئشعارھا .کنندگان در آن را رسوا کردند

که خطاب به سانديس خورھای  يا شعار فی البداھه ای... و" اسالمی ، با ھر جناح و دسته ، نابود بايد گردد جمھوری"

، در واقع خواست قلبی ھر " مزدور ، برو گمشو "رژيم در صف سيرک عاشورای جمھوری اسالمی گفته می شد

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 خارج ايران است و ھمه ايرانی ھای آزاديخواھی که از کنار تظاھرکنندگان رد می شدند ، ر داخل وايرانی آزاديخواه د

  .از ته قلب اين شعارھا را ھمراه با تظاھرکنندگان تکرار می کردند

گسترده تری به اين مراسم  اين که جمھوری اسالمی امسال حداکثر تالشھايش را کرده بود تا شايد بتواند ابعادرغم ه ب

مردمی بودن حکومت دار و شکنجه اش کلی تدارک ديده  رغم اين که برای نمايش قدرت و به اصطالحه دولتی بدھد و ب

َبود و با واردکردن علم و کتل ، ُ َ  مشابه آن چه که در عاشورای(بند و نمادھای مذھبی  ھا طبل ياماھا ، پرچم ، پيشانی ده َ

رونق دھد اما در عمل چه به دليل  از ايران به کانادا تالش کرده بود که به مراسم خود) فاده می شوددولتی در ايران است

 سالھای گذشته ، ۀثيرات تظاھرات افشاگرانأو چه به خاطر ت رشد روزافزون آگاھی در ميان اقشار مختلف ايرانيان

ايرانی  ۀفرھنگی برای جمھوری اسالمی در جامعاعتراضات ايرانيان آزاديخواه به يک افتضاح  مراسم امسال در بستر

اطالعات  کيد کرد که بنا بهأتالشھای رژيم جھت رونق بخشيدن به اين مراسم دولتی بايد ت  در رابطه با .کانادا تبديل شد

رنتو مساجد شيعيان مليتھای ديگر در تو شان به ولين جمھوری اسالمی در کانادا چند ماه پيش با فرستادن ايادیؤما ، مس

پرداخت پولھای کالن به آن ھا ، سعی کرده بودند نيروھای بيشتری  و) افغانستانه ھای عشيد مساجد پاکستانی ھا و مانن(

  .مراسم خود بسيج کنند را جھت شرکت در

مراسم دولتی عاشورا کمتر از سال گذشته بود؛ حتی  با وجود ھمۀ اين تالش ھا اما امسال صف مزدوران رژيم در

اتومبيل ھای وانت ، برای  مزدوران جمھوری اسالمی که به خرج سفارت ، ھر سال با" نذری "ی غذایتوزيع مجان

شود نيز به رونق نمايش ارتجاعی عاشورا کمکی  رده میپخش کردن در ميان عمالشان به محل سيرک عاشورا آو

 ن ايرانی وا از آن ، حمايت عابرمھمتر. کنندگان در تظاھرات ضدرژيم بيشتر بودعکس ، تعداد شرکت  ه ب .نکرده بود

 ۀمکرر ماشينھا، به نشان غيرايرانی از تظاھرکنندگان نيز بسيار وسيع تر از سال گذشته بود و صدای بوق زدن ھای

 موفقيت ۀ مردم از تظاھرکنندگان را می توان ھم نتيجۀتود افزايش حمايت. شد حمايت از تظاھرکنندگان، دائم شنيده می

گسترش   تشديد تضادھا و خشم مردم عليه رژيم که باۀ سال گذشته دانست ، و ھم نتيجۀافشاگران ِتآميز بودن تظاھرا

ن خود می کوشد نظام پوسيده و امخالف روزافزون ظلم و ستم و با اتکاء به سالح زندان و شکنجه و کشتار مردم بيگناه و

  .سرکوبگر حاکم را به ھر قيمتی حفظ کند

 شان عليه ۀکه در سيرک عاشورا نقش داشتند ، از شدت خشم و کين) ن غيرايرانیارتجعم و(عمال جمھوری اسالمی 

وحشيگری ھای مزدوران  تا آن جا که اطالع داريم،. آزاديخواھان ايرانی ، چندين بار به صفوف ما حمله کردند

 . شدليسوجمھوری اسالمی منجر به دستگيری چندين نفر از آن ھا توسط پ

او ھمراه با مادرش در تظاھرات ضد . نيز شد  منجر به دستگيری يک دختر جوان آزاديخواهتحريکات عمال رژيم

آزادی  از دستگيری آن دختر آزاديخواه ، يکی از رفقای ما با بلندگو اعالم کرد که برایبعد  .عاشورا شرکت کرده بود

و ديگر  ھا نفر از رفقای ما هبه اين ترتيب حضور و تجمع د  .ليس دست به تجمع خواھيم زدو پۀ اداراو جلو

 .  ساعت منجر به آزاد شدن او گشت پليس و در حمايت از آن دختر مبارز ، پس از چندۀ ادارتظاھرکنندگان در جلو

دھان ياوه گوی جمھوری اسالمی که ھميشه تالش می  مبر در تورنتو ، مشت محکمی بود بهتظاھرات سه شنبه دھم سپت

از اين جھت است که امسال .  حاکم استفاده کندۀتحميق توده ھا ، به نفع طبق المی خود برایکند از فرھنگ ارتجاعی اس

در سيرک عاشورا .   ببردگذشته تالش زيادی کرد تا سيرک عاشورا را تقويت کند و استفاده ھای سياسی از آن نيز چون

زدن بر سر  د و يا زنجير و قمه و شمشيرِعمال مرتجع رژيم با ماليدن گل و لجن به سر و صورت خو در داخل ايران ،

نمايش می گذارند و سعی می کنند به مردم  و بدن خود ، کھنه پرستی ھا و تاريک انديشی ھای جمھوری اسالمی را به

بيشتر با کمک مساجد (کارھا در کانادا ممنوع است، عمال رژيم در کانادا  آگاه دھن کجی کنند ، اما از آن جا که اين
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ی که با راھپيمائي. اندازند دسته ھای سياه پوش در خيابانھا راه می)  و ديگر مرتجعينی از اين قبيلافغانستان وپاکستانی 

  .  شدتظاھرات موفقيت آميز ايرانيان آزاديخواه پاسخ داده

  ی طوالنیئ توده ۀ مسلحانۀپيش به سوی مبارز

  !نه ظلم و ستم است پيروزمند و آزادی کامل ايران از ھر گو  انقالبیۀکه الزم

   کانادا- فعالين چريکھای فدايی خلق ايران در تورنتو

  ٢٠١٩مبر  سپت١٣

 

 
  


