
مراسم  هیعل یاعتراض ونیاکس گزارش  

در تورنتو یاسالم یجمهور یزن نهیس  

 

و راهپیمایی  اکسیون ۱۱۲۲اکتبر  ۲۱در روز چهارشنبه 

در مرکز میدان مل لستمن و خیابان یانگ  ایران اعتراضی در محکومیت برپایی مراسم سینه زنی رژیم جمهوری اسالمی

این اکسیون اعتراضی توسط فعالین چپ و کمونیست ایرانی مقیم تورنتو سازمان داده شد و . در تورنتو برگزار گردید

فراخوان . در خیابانهای تورنتو بود و مقابله با جوالن دادن عوامل آن رژیم جمهوری اسالمی ایرانعلیه  هدفش افشاگری

 ،اسالمی اکتبر، بدنبال اطالع موثق از برگزاری مراسم عاشورای جمهوری ۲۱سیون اعتراضی در روز دوشنبه این اک

.صادر گردید  

    

رژیم جمهوری اسالمی چند سالی است تالش میکند با امکانات مالی 

وابسته و مامورین امنیتی " دانشجویان"گسترده، ارسال آقازاده ها، 

و  ، خیریه ایهای به اصطالح فرهنگیخود، و نیز گسترش برنامه 

مذهبی جای پای خود را در میان ایرانیان کانادا و در کل در میان 

از جمله هر . جامعه مهاجرین در تورنتو و در سراسر کانادا باز کند

سال به بهانه عاشورا در مساجد و سالن های سرپوشیده مراسم هایی را در سالهای اخیر برگزار کرده است. از آنجا که این 

رژیم مورد انزجار اکثریت مطلق ایرانیان است، قادر نبوده و نیست به نام خود چنین مراسم هایی را برگزار کند. اما 

شواهد جامع و کامل نشان میدهد که مراسم های سینه زنی عاشورا و نیز تجلیل از خمینی در سالهای اخیر با هدایت تمام و 

وابسته به حوزه علمیه و سپاه  بسیاری از سایتهای حکومتی، از جمله سایتهای. کمال مامورین رژیم برگزار می گردند

، که مورد استقبال گسترده قرار گرفت اکتبر ۲۱در پاسداران، مبلغین این مراسها بوده اند و پس از اعتراض همه جانبه ما 

و لجن و به مباحث داغ و مهمی در کانادا و بسیاری از دیگر نقاط جهان از جمله در ایران دامن زد، تحرکات تبلیغی 

  .را علیه مخالفین جمهوری اسالمی و بطور مشخص نسبت به کمونیستها دو چندان کرده اندخود پراکنی 

 



 گسترش نفوذتقویت و  عاشورا در اماکن عمومی هدف برگزار کنندگان مراسمهای سینه زنیمی کنیم که  تاکید بار دیگر ما

حتی یک نفر از برگزار کنندگان و سازماندهندگان  .می باشداسالمی ایران در کانادا و دیگر کشورها  تروریستی رژیم

خود به جمهوری  و یا عقیدتی سیاسی ،مراسم سینه زنی خیابانی در مل لستمن و خیابان یانگ عدم وابستگی تشکیالتی

.را رسما اعالم نکرده اند پاسداران و سپاه علمیه اسالمی و دم ودستگاه حوزه  

 

وابستگان به حکومت مرتجع عربستان سعودی نیز مراسمی  ،جمهوری اسالمی اسممرسه روز پیش از توجه است که  قابل 

 مراسم سینه زنییکی از سازماندهندگان . این کشور برگزار کرده بودند خ آدمکشتبلیغ شیومل لستمن جهت میدان در را 

دولت زبان فارسی و انگلیسی به به کامل صراحت  اب ویدئویی در مصاحبه ای ۱۱۲۲اکتبر  ۲۱در  جمهوری اسالمی ایران

مذهبی  عقب مانده مراسم فقط یک سینه زنی خیابانی و به وضوح نشان داد که این ها حمله کرد عربستان سعودی و وهابی

و در میان ایرانیان خارج کشور  ذسیاستهای جمهوری اسالمی جهت نفوبخشی از  ر کاملبطو و یا عزاداری نیست بلکه

.در فراسوی مرزها نیز می باشد اسالمی منطقه ارتجاعی حکومتدو سیاسی رقابتهای  همچنین در امتداد  

 

از کلیه شرکت کنندگان در این حرکت  "اکسیون اعتراضی علیه مراسم سینه زنی جمهوری اسالمی"برگزار کنندگان 

ه از این حرکت حمایت کرد در سراسر جهان اعتراضی و تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی که از طرق مختلف

تشکر و قدردانی می  نموده اندو اعالم نتدر خیابانهای تورالمی ری اسوجمه عوامل حضورند و انزجار خود را نسبت به ا

 پندارندرا تنها به مثابه عزاداری می  ی سینه زنی خیابانیمراسمها چنینکه  نگرانی دل انسانهایتمامی  ازما همچنین . دنکن

در کشورهای مختلف را  ایران سالمیاجمهوری رژیم ضد آزادی و سرکوبگر که تحرکات گسترده کنیم درخواست می 

رژیم  از استراتژی زنی خیابانی بخشی سینه سماکه مر نداشته باشند شک ؛جدی تر بگیرند و نسبت به آن حساس تر باشند

شورهای در کمراسم ها را این د قصد دارگسترده ای  بسیار با امکاناترژیم و  است جمهوری اسالمی در خارج از کشور

که تنها بخشی از استراتژی  این پروژه سیاسیمقابله با . جا بیاندازد ،اوی تا مرکز تورتنوناز قلب اسکاندی ،فمختل

زنان،  ظیفه کلیهوروهای چپ و مترقی در جامعه بلکه ینه تنها وظیفه ن  جمهوری اسالمی در خارج کشور استواپسگرانه 

علیه فعالین اجتماعی و سیاسی مخالف  و ترور جاسوسی شاهد که نمی خواهند در قلب تورنتو نیز است مردان و جوانانی

 ارتجاعی و نزاعهای رقابتهاو  ، تحمیل حجاب اجباری و اسید پاشی به صورت زنانمذهبی نفرت و ترویج ، تبلیغرژیم



و بر علیه تحرکات عوامل رژیم جمهوری اسالمی ایران در خارج در این راستا تالش و مبارزه  .باشند مذهبی و قومی

!بی وقفه ادامه خواهد داشتکشور   

  

کمیته هماهنگ کننده جهت تماس با  . فیلمهای این اکسیون اعتراضی در سایتها و مدیای اجتماعی قابل دسترسی هستند

. با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید ر تورنتواکسیون اعتراضی علیه مراسم سینه زنی جمهوری اسالمی د  

komittabargozari@gmail.com 


