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  ک آزادباب: گزارشگر

  ٢٠١٨ اگست ٠٨
  
  

  :تورنتو
 یئ توده ھای خيزش از حمايت در مبارزاتی آکسيون

 
  

 خلق ايران در تورنتو، در ھمبستگی با مبارزات جاری توده ئیفدا فعالين چريکھای، ٢٠١٨ست گاروز شنبه چھارم 

" مل لستمن "در ميدان یآکسيون مبارزاتي سرکوبگری ھای جمھوری اسالمی،و در اعترض به  ھای مبارز در ايران

افشاگرانه، اعالم تداوم حمايت نيروھای مبارز و  ھدف از برگزاری اين آکسيون مبارزاتی و.  تورنتو برگزار کردند

با فداکاری توده ھای که به رغم ماه ھا سرکوب قھرآميز دژخيمان حاکم ، ھنوز  انقالبی از جنبش گرسنگان ايران است

 به ئیدر اين حرکت مبارزاتی سخنرانی ھا  .جريان دارد و خواب خوش را از استثمارگران حاکم گرفته است به پاخاسته

رژيم جمھوری  فارسی و انگليسی ايراد شدند که در آنھا ضمن دفاع از مطالبات مردم، بر ضرورت سرنگونی زبان

در محل تظاھرات ، بنر ھای   .کيد شده بودأت  انقالب توده ھاۀت ھا ، به وسيلاسالمی و قطع وابستگی به امپرياليس
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مشاھدۀ آنھا تا حدی در  حاوی شعارھا و مطالبات مردم به پا خاسته قرار داده شده بود که عابران با توقف و مختلفی

  . گرفتند ايران قرار میۀپاخاسته جريان خواستھا و مطالبات مردم ب

از  را خود حمايت غيرايرانی، چه و ايرانی چه  بدون استثنا،ء عکس ھا و توضيحات رفقاۀدرھگذران پس از مشاھ

 بسياری از اين  .شده بود اعالم می کردند مبارزات مردم انقالبی ايران و آکسيونی که در دفاع از اين مبارزات برگزار

ن از اين آکسيون در احمايت ھای عابر  .دافراد، حمايت خود را در قالب کلماتی بسيار احساس برانگيز بيان می کردن

تورنتو احساسات  سال ھا فعاليت سياسی در تورنتو کم نظير بود و تاکنون به اين حد ديده نشده بود که مردم طول تاريخ

قلب ما با شماست و برای مردم ايران  "جمالتی مثل خود را به اين شکل در حمايت از زحمتکشان تحت ستم در ايران با

عبور خانواده ھای مزدوران جمھوری اسالمی از  يک مورد قابل توجه ديگر نيز  .بيان کنند"  پيروزی داريمآرزوی

 مبارزات مردم ايران و حاميان آنھا در اينجا ۀ بود که می ديدند که سايءبه رفقا کنار آکسيون و نگاه ھای خشم آلود آنھا

از  بسياری شان اخير  خانواده ھای مزدوران رژيم که در سالھایالبته  .دست از سر رژيم و ايادی اش بر نمی دارد نيز

  .برگزارکنندگان آکسيون گرفتند سر ترس از مبارزات مردم به کانادا فرار کرده اند، جواب شايسته را از

داشتند بخشی از خيابان را جھت  يکی ديگر از نکات جالب اين حرکت اين بود که کارمندان شھرداری که دستور

رفقای برگزار کننده تظاھرات رجوع کردند ، اول حمايت قلبی  ت، خالی نگه دارند، وقتی جھت اطالع اين امر بهتعميرا

   .زحمتکشان ايران و سرنگونی جمھوری اسالمی اعالم کردند خود را از آکسيون و مبارزات

ظھر شکل گرفته بود ضمن از  ن چريکھای فدائی خلق از ساعت شش بعدست که به فراخوان فعاالآکسيون چھارم آگ

   .ستمديدگان ، با موفقيت پايان يافت افشاگری عليه سرکوبگری ھای جمھوری اسالمی عليه کارگران و

  !جمھوری اسالمی ، با ھر جناح و دسته ، نابود بايد گردد

  

  ا کاناد-ن چريکھای فدائی خلق ايران در تورنتو فعاال

  ٢٠١٨ست چھارم آگ

  


