
 میهوری اسالمج رژیم" انقالب فرهنگی"تظاهرات در تورنتو علیه سازمان دهندگان و مجریان 

  

در اعتراض به  تورنتو " فرویو"تظاهراتی در مقابل کتابخانه  ، 1122 جوالی  21پنج شنبه روز بعد از ظهر  7ساعت 

جمهوری اسالمی برگزار " شورای انقالب فرهنگی"مسئوالن یکی از و  لکریم سروش از یاران خمینیاسخنرانی عبد

به فراخوان فعالین چریکهای  ،این تظاهرات که با استقبال قابل توجه ایرانیان آزاده مقیم شهر تورنتو مواجه شد  . شد

هی تظاهرکنندگان با حمل پالکاردهایی آگا . زار شدرگفدایی خلق ایران و دیگر نیرو های سیاسی شهر تورنتو ب

نقاب های فریب دهنده ای که بنگاه های امپریالیستی برای سروش ساخته اند را پاره کرده و کوشیدند تا دهنده، 

دستش به خون  رژیم، " انقالب فرهنگی"جنایات  این مزدور خمینی که در جریان ،جنایتکارانه سروشواقعی و چهره 

 .آلوده بود را افشاء کردند، دانشجویان مبارز 

بیش از صد نفر شرکت داشتند که در جریان تجمع اعتراضی خود با سخنرانی های متعدد ، حرکت افشاگرانه در این 

ستاد "عملکردهای ضد خلقی داده و در باره  حنقش سروش در تحکیم پایه های دیکتاتوری جمهوری اسالمی را توضی

برخی از سخنرانان با  . ی اسالمی که سروش یکی از مسئوالن آن بود افشاگری کردندرجمهو" یگانقالب فرهن

در تحت پوشش انقالب فرهنگی ، استناد به فاکت های غیر قابل انکار توضیح دادند که چگونه جمهوری اسالمی 

ر واقع تهاجم رژیم که ددانشگاه ها را بست و در جریان این یورش وحشیانه به دانشگاه ها ،  2531اردیبهشت سال 

هزاران استاد و دانشجو را ، ضد انقالبی تازه به قدرت رسیده به دانشجوبان مبارز و جوانان انقالبی و کمونیست بود 

 . خانواده های بسیاری را داغدار کردند، زیادی از دانشجوبان  اخراج و با کشته و مجروح کردن تعداد

می باشد برای سخنرانی به تورنتو آمده " هللا دبّاغ حسین حاج فرج"اش  این دومین باری بود که سروش که نام اصلی

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران که با برخورد هوشیارانه بود  سال جاریمارچ  15اولین جلسه سخنرانی او  . بود

اما مجددا سروش و  . لغو شدبرنامه اش افشاء و برخی از سخنرانی هایش ، اهراتی که سازمان دادند تظ و در تورنتو

 .همپالگی هایش به تورنتو بازگشته و جلسات سخنرانی تشکیل دادند

این سماجت سروش در برگزاری سخنرانی، از یک طرف تالشی مذبوحانه برای عوامفریبی و مهر تائید زدن بر 

ی از تالش های و از سوی دیگر بخش است 31کشتارها و تعطیل کردن دانشگاه ها و قلع و قمع دانشجویان در سال 

جهت چهره سازی و اپوزیسیون سازی های وابسته در شرایط بحرانی و ملتهب ایران می ، نیرو های ضد مردمی 

 .باشد

   



مزدور جمهوری  هره هاینباید اجازه داد م  سخنرانی سروش، این بود که  علیههدف از برگزاری تجمعات اعتراضی 

بدون هیچ نقد و انتقادی به گذشته خود از بی ، ن آلوده است به خون دانشجویان و مبارزیاسالمی که دستشان 

سروش . از خود نشان دهند، اطالعی جوانان سوء استفاده کرده و چهره دیگری که اصال با واقعیت آنها انطباق ندارد 

و دانشگاه ها باید عطر : "مزدوری است که با وقاحت تمام در خطی که خمینی خواهان آن بود مطرح می کرد که

قلع " بنابراین نباید اجازه داد طرفداران  ".بوی اسالمی بگیرد و هر مخالفتی با جمهوری اسالمی باید قلع و قمع شود

 .بار دیگر مبارزات مردم ما را به بیراهه ببرند، آزادیخواهان خود را دمکرات و آزادیخواه جا زده و با فریب جوانان " و قمع

 . برجسته بود، که به گروه های سیاسی وابستگی ندارند  حضور ایرانیانی، رنتو جوالی در تو 21در تجمع اعتراضی 

روشنی نشان ه آنقدر ناچیز بود که ب، تعداد کسانی که برای شنیدن سخنرانی سروش آمده بودند ، از سوی دیگر 

این مهره سر سپرده خمینی که دستانش به خون دانشجویان انقالبی آلوده می ، می داد که مشت امثال سروش 

 . کامال برای مردم باز شده و چهره آنها روشن شده است، باشد 

 !نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی 

 !باد انقالبپیروز   !زنده باد مبارزات توده های تحت ستم
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