
   کانادا- گزارشی از تظاهرات عليه خيمه شب بازی عاشورای جمهوری اسالمی در تورنتو

   

  

ها و  رژیم جمهوری اسالمی که با حمایت امپریاليست ها و فریب توده ها و بهره برداری از اعتقادات مذهبی آن

 سال ٣٩، در طی  ردسياسی را تصاحب ک -  قدرت اقتصادی۵٧شبکه گسترده تشکيالت مذهبی آخوندی در سال 

حاکميت ننگين خویش همواره تحت پوشش مقررات مذهبی به سرکوب کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار تحت 

  .ستم و حفظ حکومت پوسيده خود پرداخته است

در خارج از کشور نيز به سازماندهی های اخير  ، در سال های ضدمردمی خود جمهوری اسالمی در امتداد سياست

،  ها دالر از سفره خالی کارگران و زحمتکشان مشغول شده و با خرج ميليونوابسته به خود مذهبی دسته های 

ای برخی از شهرهای جهان اجرا کند و حضور ضد ه  را در خيابانی خودضحک عاشوراتالش کرده که نمایشات ُم

  . انقالبی خویش را گسترده تر سازد

 - شهر تورنتو  راستای پيشبرد این سياست ارتجاعی کوشيده اند تامزدوران جمهوری اسالمی درهای اخير  در سال

گسترده تر برای اسکان و سازماندهی فعاليت های ضد مردمی های امن  به یکی از مکانهر چه بيشتر را نيز کانادا 

با بسيج  ٢٠١٧ اول اکتبر  و عمال رژیم در روزی زالو صفتآقازاده هاجمعی از ،  در همين راستا. تبدیل سازندخود 

خيمه شب بازی  یک دسته ...  لبنانی و پاکستانی و ،ی ستان افغان،عده ای مزدور و برخی از قشرهای ناآگاه ایرانی 

ی از جانب نيروهای انقالبی و ایرانيان با پاسخ دندان شکن و تودهنی محکماین حرکت  اما .راه انداختندبه عاشورا 

 هر ری اسالمی را در افکار عمومیوچهره تبهکار و رسوای رژیم سرکوبگر جمهروبرو شد و آزاده و آگاه مقيم تورنتو 

روز عاشورا در تورنتو به صحنه تقابل سياه پوشان مزدور جمهوری اسالمی و در واقع  . افشاء ساختچه بيشتر

 با خالف و مبارزسایر نيروهای م و چریکهای فدایی خلقفعالين در این روز .  تبدیل شدمخالفين این رژیم دار و شکنجه

که جمهوری  تاکيد کردندافکار عمومی افشای رژیم وابسته و جنایت پيشه جمهوری اسالمی به تجمع و تظاهرات و 

سرکوب و رواج  جنایت و و یک ماشين،  زن ستيزکارگر ستيز و ، رژیم  گر غارت، رژیم دزد و  اسالمی رژیم اعدام

نصب بنرهای . توده های مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستندبه همين دالیل وسيع ترین  و ارتجاع است

و در همان حال به تورنتو سازمان می دهد   را دری خودبزرگ حاوی عکس هایی از جنایات رژیمی که مضحکه عاشورا

، نمای  یزدخون جوانان و زنان و کارگران و فعالين سياسی و اجتماعی و کارگری و ملی را بر زمين می ر طور روزمره

مرگ بر رژیم "وقفه ناپذیر شعارهای . رفتمی گخاص و ویژه ای به آکسيون داده بود و مورد توجه عابرین قرار 

، مرگ بر  مرگ بر رژیم ضد زن"، " نابود باید گردد،  و دسته با هر جناح، جمهوری اسالمی "،  "جمهوری اسالمی

،  ماهيت وابسته و جنایتکار جمهوری اسالمی انجام می شدو سخنرانی هایی که در افشای ...  و "رژیم شکنجه



اهداف ، ، فعالين سازمان ما و سایر سخنرانان  در سخنرانی های انجام شده. شور زیادی به آکسيون بخشيده بود

گسترش نفوذ و حضور ضد فریبی و  عواماساس آن  مسخره عاشورا که شوم جمهوری اسالمی از برپایی نمایش

  .  کردندءرا افشادر خارج از کشور می باشد  رژیمانقالبی 

 که توسط یشآکسيون مبارزاتی عليه رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی و خيمه شب بازی موسوم به عاشورا

یک حرکت موفق مبارزاتی بود که ،  ه بودفعالين چریکهای فدایی خلق و برخی دیگر از نيروهای مخالف سازمان یافت

نشان داد که روشنفکران این حرکت مبارزاتی و تاثيرات آن . عمومی و ایرانيان مقيم کانادا گذاردتاثير زیادی روی افکار 

 - فرهنگی – سیانقالبی وظيفه دارند که در هر زمان و مکان چهره فریبکار دشمن را در همه عرصه های سيا

دوران و نان آلوده خوران نظام در  کنند و اجازه ندهند که جمهوری اسالمی با اعزام و بسيج مزءایدئولوژیکی افشا

  . ، نقشه های ضد مردمی و تبهکارانه خویش را عملی سازد های کشورهای آمریکایی و اروپایی خيابان

  

  !  کار آنجنایتين ملاعآمرین و مرگ بر جمهوری اسالمی و 

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

  ! سوسياليزمزنده باد  ! زنده باد انقالب

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

  ٢٠١٧اکتبر 

    

    


