
 

 ! جمهوری اسالمی در تورنتو  "مراسم سینه زنی"گزارشی از تظاهرات علیه 
 

  

 

و شکنجه جمهوری  از یک سو ایادی رژيم دار. شهر تورنتو شاهد دو حرکت متضاد بود ، 1122اکتبر  21امروز 

خواه مقیم  آزادیمراسم سینه زنی راه انداخته بودند و از سوی دیگر ایرانیان ، اسالمی به مناسبت عاشورا 

در اعتراض به نمایش پادو های جمهوری اسالمی به خیابان آمده بودند تا ضمن افشای تالش های ، تورنتو 

جمهوری اسالمی جهت تبلیغ ایدئولوژی ارتجاعی خود به مردم شهر تورنتو که شاهد این مراسم سینه زنی 

 .حاکم علیه مردم ستمدیده ایران توضیح دهند های ضد مردمی سردمداران دیکتاتوری در مورد سیاست، بودند 

سال است که رژيم ددمنش جمهوری اسالمی با تکیه  83خواه به خیابان آمده بودند تا بگویند که  ایرانیان آزادی

بر حمایت قدرت های بزرگ امپریالستی و اعمال يک دیکتاتوری لجام گسیخته با لفافه مذهبی ، به غارت و 

سال ، آن  ۸۳فاک در طول این آن ها آمده بودند تا بگویند که این رژیم س. چپاول مردم محروم ایران پرداخته است

 .چنان جنایاتی را مرتکب شده است که کمتر در تاریخ معاصر ایران دیده شده بود

با فراخوان نیروهای مخالف جمهوری اسالمی و از جمله فراخوان فعالین چریکهای فدای خلق ایران در تورنتو 

، محلی که مراسم سینه زنی هم از "میل لستمن"صبح در میدان  ۷ از ایرانیان آزاده و مبارز از ساعت  صدها تن

صبح  ۳پیمائی از ساعت  راه. پیمائی پرداختند تجمع نموده و به راه، همان جا قرار بود شروع به حرکت کند 

 .  بعد از ظهر ادامه داشت ۱شروع و تا ساعت 

حقوقی  اختناق و سرکوب و کشتار و بی و شکنجه جمهوری اسالمی در تمام این مدت علیه مخالفین رژیم دار

کردند و به شکل های مختلف توضیح دادند که چگونه رژیم ددمنش جمهوری  زنان شعار دادند، سخنرانی

یکی از فعالین چریکهای فدائی . کند اسالمی از ابزار مذهب برای فریب مردم و ادامه غارت و جنایت استفاده می

گرانه جمهوری اسالمی  ر سخنرانی کرده و به افشای سیاست های سرکوبخلق نیز در این تظاهرات چندین با

ها دالر از منابع متعلق به مردم  او توضیح داد که چگونه سردمداران جمهوری اسالمی با صرف میلیون. پرداخت

 .کنند این نمایشات مسخره را بر پا می، ستمدیده ایران و به قیمت گرسنگی اکثریت مردم این کشور 

 

های اعتراضی مخالفان جمهوری اسالمی در ماه های اخیر  ترین حرکت از موفق که یکی 1122اکتبر  21رات تظاه

. در جریان این حرکت مبارزاتی شور و شوق غیر قابل وصفی در یکایک تظاهر کنندگان دیده می شد. در تورنتو بود

جمع شده بودند با " میل لستمن"دان جمهوری اسالمی در می  که هم مخالفین و هم دسته سینه زنی در زمانی

ها بلندگو و چندین وانت همراه خود آورده  که مزدوران جمهوری اسالمی با توجه به امکانات دولتی خود، ده این

 .خفه کرده بودساکت و ها را عمال  ها آن چنان بلند و کوبنده بود که تا مدت اما صدای مخالفان رژیم آن، بودند 



 ۱۱۱پیمایی مخالفین جمهوری اسالمی با فاصله  این حرکت این واقعیت بود که در طول راهيکی از نکات جالب 

شان عمال  ها با شعار های خود و افشاگری های آن. متر جلوتر از دسته سینه زنی رژيم حرکت می کردند

سینه زنی تبلیغات ارتجاعی رژِیم را پیشاپیش رسوا می ساختند، امری که خشم سازمان دهندگان مراسم 

ن دو گروه را از هم جدا ها اتومبیل پلیس و نیروهای امنیتی کانادا ای در مسیر راهپیمائی ده.  رژيم را برانگیخته بود

پیمائی مخالفین در پالزای ایرانیان توقف کرده و برای مدتی هم در آن جا به  در انتهای راه. داشته بودند هنگ

 .ختندافشاگری و دادن شعارهای انقالبی پردا

به این طریق عمال ایرانیان آزاده در شهر تورنتو سیلی محکمی به گوش دستگاه تبلیغاتی رژيم وابسته به 

امپریالیسم جمهوری اسالمی زده و به همگان نشان دادند که اجازه نمی دهند که تورنتو به محل جوالن مزدوران 

 .جیره خوار رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی تبدیل شود

 !د باد رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمینابو

 کانادا - فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در تورنتو
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