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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ اکتوبر ٠٣

  
  ادر تورنتو کاناد» توخی«فيق گزارش کوتاھی از مراسم يابود ر

 
 و ھای افغانستان ن سياسی و کمونيستمبر با شرکت فعاال سپت١۵در روز يکشنبه » توخی«فيق مراسم با شکوه يادبود ر

و ھمچنين تصاوير » توخی«ھائی از رفيق  ن برگزاری مراسم، عکسودر سال. ايرانی در شھر تورنتو برگزار شد

کنندگان  اند، در انظار شرکت  خلقی شده–ھای پرچمی   رژيم، که قربانیھای افغانستان قالبيون و کمونيستتعدادی از ان

 .قرار داشت

ھای  سپس پيام. را بيان داشتند» توخی«ُ شرحی از زندگی پربار مبارزاتی رفيق ر ابتدای مراسم، رفقای افغانستاند

در » توخی« که رفيق ھا آمده بود در اين پيام.  و دو سازمان ايرانی قرائت شدرسالی از چندين سازمان افغانستانا

اش در   مبارزاتیۀدر دور.  لنينيسم باور عميق داشت-اش بر ستمديگان و زحمتکشان تکيه داشت، به مارکسيسم  مبارزه

مريکا الشکرکشی   در زمان. کرد  میءافغانستان، ھمواره جنايات نيروھای طرفدار سوسيال امپرياليسم شوروی را افشا

اعتراض شديد خود را به اشغال » مريکا و ناتو، از افغانستان خارج شويدا«رچم  با پ"توخی"به افغانستان، رفيق 

او ھمواره يار و . مريکا و ارتجاع داخلی دست برنداشتاای از افشای جنايات امپرياليسم  افغانستان ابراز داشت و لحظه

   .عليه نظام جمھوری اسالمی بودياور مبارزات مردم ايران 
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، اظھار ھمدردی »توخی«، ھمسر رفيق »رحيمه توخی«با ) توفان( رفيقی از حزب کار ايران قبل از شروع مراسم،

  .نمود و تسليت و پيام ھمبستگی حزب را به او ابالغ نمود

 -افغانستان آزاد «رفيق مجری مراسم از پورتال » ھواداران حزب کار ايران در آمريکا و کانادا«قبل از قرائت پيام 

و » احمد قاسمی «ءاو اظھار نمود که رفقا. ًختصرا در مورد جنبش کمونيستی افغانسان سخن راندم» آزاد افغانستان

ھای افغانستان از سازمان  اند و کمونيست تأثير عميقی بر جنبش کمونيستی افغانستان بر جای گذاشته  »دکتر فروتن«

ُجنبش کمونيستی افغانستان و ايران پر شور  ۀسخن او در مورد رابط. اند  فکری شدهۀمارکسيستی لنينيستی توفان تغذي

   .بود

 و رفيقی از حزب کار ايران بحث در ، بين رفقای افغانستان»توخی«فيق در قبل و فاصله بين دو بخش مراسم يابود ر

ما ھرچه «با بيان   رفقای افغانستان. و سازنده بودندمورد مسائل گوناگون صورت گرفت که ھمگی آموزنده و مثبت 

   .شان را ارج نھادند ۀرفيق را گرامی داشتند و مبارزدو ياد اين »  قاسمی و دکتر فروتن داريمءيم از رفقادار

   .کنندگان و خواندن سرود انترناسيونال پايان يافت پاخاستن ھمه شرکت مراسم با به

 
 

  


