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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٨ دسمبر ١٠
 

 ا کاناد-مبر در تورنتو کسيون بيست و دوم نواگزارشی از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شھر تورنتو ، تظاھراتی در حمايت از مبارزات کارگران  در محل پالزای ايرانيان در) ٢٠١٨(مبر  نو٢٢روز پنجشنبه 

 ن در اھواز که به دست رژيم جنايتکار جمھوری اسالمیاعليه اعدام تعدادی از مبارز  شوش و فوالد اھواز وۀھفت تپ

تورنتو يکی از فراخوان  ی خلق ايران درئن چريکھای فداکسيون که فعاالادر اين . صورت گرفته بود، برگزار شد

  .شتندايرانی مقيم تورنتو شرکت دا نان سياسی و مبارزدھندگان آن بودند، ده ھا نفر از فعاال

کارگران ھفت تپه و فوالد اھواز و اعتراضات ديگر  محل تظاھرات با بنر ھا، پرچم ھا و تصاويری از مبارزات

در حالی که تظاھرکنندگان عليه جمھوری اسالمی و ھمه . تزئين شده بود زحمتکشان کشور، عليه جمھوری اسالمی

ی ئسخنرانی ھا در جريان اين تظاھرات. نقالبی پخش می شداش شعار می دادند، از بلندگو سرودھای ا جناح ھای داخلی

 تپه و فوالد اھواز انجام شد و تظاھر در افشای جنايات جمھوری اسالمی و در پشتيبانی از مبارزات کارگران ھفت

ن در ا ديکتاتوری حاکم عليه کارگران و اعدام مبارزۀسرکوبگران کنندگان خشم و نفرت خود را نسبت به سياستھای

را از  کسيون پيوسته و حمايت خوداطول تظاھرات، برخی از عابرين ايرانی و غيرايرانی به اين  در. واز نشان دادنداھ

  .کارگران مبارز ايران اعالم می کردند

، حرکتی بود که در تداوم حرکات شده بودکه در ساعت چھار بعد از ظھر شروع ) ٢٠١٨(مبر  نو٢٢تظاھرات 

اين . جمھوری اسالمی و سياستھای کارگر ستيز و ضدخلقی آن برگزار شد  و آزاديخواھان، عليه کمونيستھاۀافشاگران
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 ۀشکنج  شان عليه رژيم دار وۀضرورت حمايت از کارگران و زحمتکشان ايران و مبارزات بی وقف حرکت در پاسخ به

  .ثير گذاری بودأجمھوری اسالمی، حرکت حمايتی مثبت و ت

  

  !ر جناح و دسته ، نابود بايد گرددجمھوری اسالمی ، با ھ

   !پيروز باد مبارزات کارگران دالور ايران

  

  ا کاناد–فعالين چريکھای فدائی خلق ايران در تورنتو 

  ٢٠١٨مبر بيست و پنجم نو

 
 

  


