
 ؟چه گذشتکانادا  –در مراسم دولتی عاشورا در تورنتو 

جمع آوری تعدادی از  فرصت یافته اند تا باهای اخیر و با مجوز دولت کانادا، مقامات جمهوری اسالمی  در سال

های شهرهای مختلف اروپایی و آمریکای  مزدوران ایرانی و غیر ایرانی خود، دار و دسته هایی را در خیابان

به تبلیغ برای از این طریق د و نمراسمی را تحت عنوان بزرگداشت عاشورا برگزار کن و انداختهشمالی به راه 

این مراسم در شهر تورنتو هر ساله با . دنردازبپعمومی حکومت دار و شکنجه جمهوری اسالمی در افکار 

چریکهای فدایی خلق ایران روبرو  رانیان آزادیخواه از جمله فعالینتظاهرات افشاگرانه نیروهای اپوزیسیون و ای

 . گان مرتجع و ضد مردمی این معرکه گیری به هم خورده استدشده و کاسه کوزۀ سازماندهن

بدون اعالم رسمی و در شهر تورنتو طرفداران جمهوری اسالمی ،  0303آگوست  03روز یکشنبه امسال نیز 

ناشی از با توجه به محدودیت های اقدام به برگزاری نمایشات عاشورا نمودند و  ،مراسم خود بیرونی تبلیغبدون 

رگزار های خود مراسم عاشورا را به اصطالح ب سوار بر ماشین، های قبل بر عکس سالکوشیدند تا اپیدمی کرونا 

اما  ،با پخش اطالعیه هایی از برنامه خود خبر می دادند گذشتههای  در سالمزدوران برون مرزی رژیم .  کنند

مخالفین  نیروهای چپ و کالامسال هیچ اطالعیه ای از چنین برنامه ای داده نشده بود و به همین دلیل 

و این برنامه به خاطر بی اطالعی از ال عم در تورنتون ارایاز جمله فعالین چریکهای فدایی خلق  جمهوری اسالمی

 .ندبا آن آماده نکرده بود هر چه گسترده ترمقابله به منظور  خود را برای سازماندهی الزم برگزاری،محل 

که  رفت جهت کسب خبر به یکی از پالزا های ایرانیان ، رفیقی شد در تاریخی که ذکر  ،برغم این واقعیت 

 ،با حضور در محل و جا می گذشت شان از آن مسیر مراسم هایگذشته اکثرا طرفداران جمهوری اسالمی در 

 فورااین رفیق سپس  .شد منطقه های آنان در و صفوف اتومبیلحرکت اراذل و اوباش جمهوری اسالمی متوجه 

ها نیز اتفاقی در آن محل حضور یافته بودند به شعار  تعداد کمی از مخالفین جمهوری اسالمی که آن با همکاری

مرگ "، "اسالمیمرگ بر جمهوری "و با شعارهای بلند  پرداختندو شکنجه جمهوری اسالمی  دادن علیه رژیم دار

جلب در جریان این حرکت مخالفان  توجه عابرین را به صدایهای فارسی و انگلیسی،  به زبان. ..و " بر خامنه ای

شان  نقشه هایکه می دیدند ها  آن. این اقدام مبارزاتی خشم مزدوران جمهوری اسالمی را برانگیخت. کردند

تعداد مراسم عاشورا نقش بر آب شده  و همچنین در برای برگزاری بی سر و صدا و فارغ از صدای مخالف 

 جرات مقابله با معترضین را پیدا کرده و با درگیر شدن با آن،  بلهای ق ، برخالف سالن قابل توجه نیستیمخالف

که تنها شایسته سردمداران رژیم می به آنان نمودند شروع به دادن فحش های رکیکی این عده ضمن تهدید ها 

ی اما این اقدام مزدوران جمهور . بلندگو و پرچم سرخ رفیق ما را از او بگیرند، ها کوشیدند تا به زور  آن  .باشد

با خشم و خفت و  سرانجامها  باعث شد تا آن وبرخورد جدی مخالفین مواجه شده مقاومت و با اسالمی 

و  شده که در صحنه حضور داشتند فیلم برداری افرادیجریان این درگیری ها از سوی  .نندعقب نشینی کخواری 

هایی که در  و همچنین قدرت و بر رسوایی های اراذل و اوباش جمهوری اسالمی دشمجازی پخش  یدر فضا

  

 

 

 

 صحنه ای از درگیری مزدوران رژیم با ایرانیان آزادیخواه

در مراسم عاشورا   

 



برای برپایی این معرکه های ارتجاعی به نفع جمهوری اسالمی، مجوز صادر می کنند در افکار ... کانادا و اروپا و 

 .افزوده است عمومی

که از قبل برنامه ریزی نشده بود اما بروشنی  برغم اینبر پایی مراسم عاشورا  علیهشجاعانه معترضین حرکت 

که انعکاسی از خشم و نفرت توده های تحت ستم در ایران است علیه ن رژیم یکینه مخالفشدت خشم و 

مشتی از  های هتاکیماهیت ضد مردمی و و جمهوری اسالمی را به نمایش گذارد و از سوی دیگر اوج رسوایی 

 .در کانادا را نیز عیان کرد رژیم منفورذل و اوباش امزدوران لمپن و ار
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