گزارش کوتاهی از اعتراض علیه مراسم عاشورای جمهوری اسالمی در تورنتو  -کانادا

روز سه شنبه  ٠١سپتامبر  ، ۲١٠۹تظاهرات افشاگرانه ای علیه مراسم دولتی عاشورای جمهوری اسالمی در
شهر تورنتو  -کانادا برگزار شد که مورد حمایت وسیع ایرانیان آزادیخواه مقیم این شهر قرار گرفت .محل این
تظاهرات با بنر ها و پرچم ها و شعار های متعددی  ،علیه جمهوری اسالمی تزئین شده بود که در وهله اول نظر
هر عابری را به خود جلب می کرد.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو یکی از فراخوان دهندگان این حرکت مبارزاتی بودند که گروه های
دیگر هم مستقال در آن شرکت داشتند .در فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران تاکید شده بود که" :بیایید
تا دست در دست هم اجازه ندهیم که دیکتاتوری حاکم بر ایران  ،خارج از کشور را به صحنه تبلیغ ایدئولوژی
منحط و ضد مردمی خود تبدیل کند" .در خواستی که در عمل پاسخی در خور گرفت و ایرانیان آزاده مقیم تورنتو
در طول تظاهرات  ،به صورتی بی وقفه با فریاد شعار های انقالبی خود  ،مراسم تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم بر
کشور را نقش بر آب و شرکت کنندگان در آن را رسوا کردند .شعارهایی که در این تظاهرات سر داده شد  ،مانند
"مرگ بر جمهوری اسالمی" " ،جمهوری اسالمی  ،با هر جناح و دسته  ،نابود باید گردد" و ...یا شعار فی
البداهه ای که خطاب به ساندیس خورهای رژیم در صف سیرک عاشورای جمهوری اسالمی گفته می شد
"مزدور  ،برو گمشو"  ،در واقع خواست قلبی هر ایرانی آزادیخواه در دا خل و خارج ایران است و همه ایرانی های
آزادیخواهی که از کنار تظاهرکنندگان رد می شدند  ،از ته قلب این شعارها را همراه با تظاهرکنندگان تکرار می
کردند.
برغم این که جمهوری اسالمی امسال حداکثر تالشهایش را کرده بود تا شاید بتواند ابعاد گسترده تری به این
مراسم دولتی بدهد و برغم این که برای نمایش قدرت و به اصطالح مردمی بودن حکومت دار و شکنجه اش کلی
تدارک دیده بود و با واردکردن َعلَم و ُکتَل  ،دهها طبل یاماها  ،پرچم  ،پیشانیبند و نمادهای مذهبی (مشابه آن
چه که در عاشورای دولتی در ایران استفاده می شود) از ایران به کانادا تالش کرده بود که به مراسم خود رونق
دهد اما در عمل چه به دلیل رشد روزافزون آگاهی در میان اقشار مختلف ایرانیان و چه به خاطر تاثیرات تظاهرات
افشاگرانه سالهای گذشته  ،مراسم امسال در بستر اعتراضات ایرانیان آزادیخواه به یک افتضاح فرهنگی برای
جمهوری اسالمی در جامعه ایرانی کانادا تبدیل شد .در رابطه با تالشهای رژیم جهت رونق بخشیدن به این
مراسم دولتی باید تاکید کرد که بنا به اطالعات ما  ،مسئولین جمهوری اسالمی در کانادا چند ماه پیش با
فرستادن ایادیشان به مساجد شیعیان ملیتهای دیگر در تورنتو (مانند مساجد پاکستانی ها و افغانستانی ها) و
پرداخت پولهای کالن به آن ها  ،سعی کرده بودند نیروهای بیشتری را جهت شرکت در مراسم خود بسیج کنند.

با وجود همۀ این تالش ها اما امسال صف مزدوران رژیم در مراسم دولتی عاشورا کمتر از سال گذشته بود؛
حتی توزیع مجانی غذای "نذری" مزدوران جمهوری اسالمی که به خرج سفارت  ،هر سال با اتومبیل های وانت
 ،برای پخش کردن در میان عمالشان به محل سیرک عاشورا آورده می شود نیز به رونق نمایش ارتجاعی
عاشورا کمکی نکرده بود .برعکس  ،تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات ضدرژیم بیشتر بود .مهمتر از آن  ،حمایت
عابرین ایرانی و غیرایرانی از تظاهرکنندگان نیز بسیار وسیع تر از سال گذشته بود و صدای بوق زدن های مکرر
ماشینها ،به نشانه حمایت از تظاهرکنندگان ،دائم شنیده میشد .افزایش حمایت توده مردم از تظاهرکنندگان را
می توان هم نتیجه موفقیت آمیز بودن تظاهراتِ افشاگرانه سال گذشته دانست  ،و هم نتیجه تشدید تضادها و
خشم مردم علیه رژیم که با گسترش روزافزون ظلم و ستم و با اتکاء به سالح زندان و شکنجه و کشتار مردم
بیگناه و مخالفین خود می کوشد نظام پوسیده و سرکوبگر حاکم را به هر قیمتی حفظ کند.
عمال جمهوری اسالمی (و مرتجعین غیرایرانی) که در سیرک عاشورا نقش داشتند  ،از شدت خشم و کینه
اشان علیه آزادیخواهان ایرانی  ،چندین بار به صفوف ما حمله کردند .تا آن جا که اطالع داریم ،وحشیگری های
مزدوران جمهوری اسالمی منجر به دستگیری چندین نفر از آن ها توسط پلیس شد.
تحریکات عمال رژیم منجر به دستگیری یک دختر جوان آزادیخواه نیز شد .او همراه با مادرش در تظاهرات ضد
عاشورا شرکت کرده بود .بعد از دستگیری آن دختر آزادیخواه  ،یکی از رفقای ما با بلندگو اعالم کرد که برای
آزادی او جلوی اداره پلیس دست به تجمع خواهیم زد .به این ترتیب حضور و تجمع دهها نفر از رفقای ما و دیگر
تظاهرکنندگان در جلوی اداره پلیس و در حمایت از آن دختر مبارز  ،پس از چند ساعت منجر به آزاد شدن او
گشت.
تظاهرات سه شنبه دهم سپتامبر در تورنتو  ،مشت محکمی بود به دهان یاوه گوی جمهوری اسالمی که
همیشه تالش می کند از فرهنگ ارتجاعی اسالمی خود برای تحمیق توده ها  ،به نفع طبقه حاکم استفاده
کند .از این جهت است که امسال نیز چون گذشته تالش زیادی کرد تا سیرک عاشورا را تقویت کند و استفاده
های سیاسی از آن ببرد .در سیرک عاشورا در داخل ایران  ،عمال مرتجع رژیم با مالیدن گِل و لجن به سر و
صورت خود و یا زنجیر و قمه و شمشیر زدن بر سر و بدن خود  ،کهنه پرستی ها و تاریک اندیشی های جمهوری
اسالمی را به نمایش می گذارند و سعی می کنند به مردم آگاه دهن کجی کنند  ،اما از آن جا که این کارها در
کانادا ممنوع است ،عمال رژیم در کانادا (بیشتر با کمک مساجد پاکستانی و افغانستانی و دیگر مرتجعینی از
این قبیل) دسته های سیاه پوش در خیابانها راه می اندازند .راهپیمائی ای که با تظاهرات موفقیت آمیز ایرانیان
آزادیخواه پاسخ داده شد.
پیش به سوی مبارزه مسلحانه توده ای طوالنی که الزمه انقالبی پیروزمند و آزادی کامل ایران از هر
گونه ظلم و ستم است !
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