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علیه مراسم  پر شوری شاهد تظاهرات افشاگرانهدر کانادا شهر تورنتو  (2018) امسال روز بیستم ماه سپتامبر

با راه انداختن یک  ،و شکنجه جمهوری اسالمی بود. دستگاه تبلیغاتی رِژیم داردولتی عاشورای جمهوری اسالمی 

سطح شهر تبلیغ افکار عمومی در در شهر تورنتو در تالش بود تا خرافات و افکار ارتجاعی خود را در کارناوال ارتجاعی 

. اما تظاهرات افشاگرانه و به نمایش باصطالح قدرت حکومت پوشالی و ضد خلقی خویش مبادرت ورزد کند

 دیخواهان مخالف جمهوری اسالمی تمام برنامه های جمهوی اسالمی را با شکست مواجه ساخت.کمونیستها و آزا

  

به دولت کانادا مقامات با حمایت و سکوت تا کنون دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران امسال سومین سالی بود که 

پرداخت. در دو سال می مسخره عاشورا و تبلیغ فرهنگ ارتجاعی خود در تورنتو دولتی برگزاری خیمه شب بازی 

ناآگاهانه در  مردمگذشته، تعداد شرکت کنندگان در کارناوال ارتجاعی عاشورا بیشتر از امسال بود، زیرا که برخی از 

راه انداختن دسته های سینه رژیم از  افشاگری های انقالبیون در رابطه با اهداف در اثرآن شرکت کرده بودند. اما 

 "،سینه زنان"بیش از دو سوم عاشورای امسال کمتر شده بود و کارناوال تعداد ایرانیان در شرکت زنی عاشورا، 

ورای جمهوری اسالمی باعث شده بود که این شعدم استقبال ایرانیان مقیم تورنتو از کارناوال عا بودند. یرایرانیغ

ق، آنها را به این خیمه شب عراو  نانبل ،هند ستان،افغان، انتسکپابا تطمیع شیعیان ناآگاه  هزاران دالر و رژِیم با خرج

 بازی بکشاند.

 

خارج از کشور در اما این رژیم شده،  ءافشاایران کامال در داخل جمهوری اسالمی نمایشات مضحک واقع، اگرچه  در

برای سینه زنی عده ای را ، ارت شدهغول پیاردها لو می های دزد و فاسد آقازادهبسیاری از ضور حبه با توجه  کوشید

توده های گرسنه و تحت پولهای غارت شده موارد مصرف ضد مردمی  دیگر ازیکی امری که . دانشکبه خیابانها ب

 .را نشان می دهددر خارج توسط عمال رژیم  ،ستم

 

از  چریکهای فدایی خلق ایران در کانادافعالین تظاهرات علیه مراسم تبلیغاتی عاشورای جمهوری اسالمی که 

در طول کنندگان ات شروع شد. تظاهراز ساعت هفت صبح در میدان "مل لستمن"  ،فراخوان دهندگان آن بودند

آزاد  ،زندانی سیاسی"شعار می دادند. علیه جمهوری اسالمی  ، بی وقفهتظاهرات ضمن سخنرانی های افشاگرانه

ی عاشورامراسم " ،"زنده باد انقالب" ،"زنده باد سوسیالیسم" ،"ود باید گرددناب ،حکومت ضد زن" ،"باید گردد

  



از  "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "افشا باید گردد ،مضحکه ارتجاع ،عاشورا" ،"ممنوع باید گردد ،جمهوری اسالمی

ار دادن و سخنرانی های افشاگرانه، پس از مدتی شع .ندکه در این مراسم فریاد زده شد ندجمله شعار هائی بود

 کنندگان به راه پیمایی در خیابان یانگ پرداختند.ات تظاهر

 

های  مبا برافراشتن پرچفعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو، همراه با دیگر شرکت کنندگان در تظاهرات، 

واقع، مبارزات و افشاگری نیروهای انقالبی در  در، و حضور سرخ ایرانیان آگاه و مبارز را در آنجا اعالم کردند ،سرخ

منجر به جلوگیری از حضور مرتجعین در  ،امسال و دو سال گذشته، و همچنین شکایت ایرانیان از دسته سینه زنی

مساله  شد. به واقع یکی از دستاوردهای تظاهرات ساالنه علیه عاشورا، اینیعنی خیابان یانگ خیابان اصلی شهر 

کوچه اری تورنتو امسال اجازه حرکت در خیابان اصلی یانگ را به دسته سینه زنی نداده بود و آنها را به بود که شهرد

 خیابان یانگ فرستاده بود. پشت

 

به پالزای ایرانیان رفته و در آنجا نیز تجمع کرده و عالوه بر سخنرانی و سر دادن کنندگان ات تظاهر ،بعد از راهپیمائی

که با گرفتن غذای نذری از فروشگاهی به اسم "سوپر  یافرادرسوای اسالمی، نقش  شعار علیه عمال جمهوری

 کردند. ءجمهوری اسالمی می ریزند را نیز افشاتبلیغات زمانی" آب به آسیاب 

 

مهوری اسالمی که می خواست با برگزاری کارناوال ارتجاعی نتیجه مستقیم این حرکت اعتراضی این بود که ج 

هر چه بیشتر عاشورا و کشاندن مزدوران خود به خیابان های تورنتو، به تبلیغ فرهنگ حکومت ارتجاعی خود بپردازد، 

 .واقع شکست خورد درو  شد رسوا

 

نیان آگاه در هر کجای جهان که هستند، موفقیت تظاهرات انقالبی علیه کارناوال عاشورا در تورنتو نشان داد که ایرا

 .باز بمانندهمه عرصه ها این رژیم جنایتکار در تالش های ارتجاعی جمهوری اسالمی و لحظه ای از مبارزه علیه باید ن

 

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

 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

 2018سپتامبر  بیست و پنجم


