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  گزارشگران پورتال

٢۴.٠٣.٠٩  
  

  تظاهرات در تورنتو 
   اشغال افغانستان عليه ادامة

  
ن به دنبال پخش خبر کشته شدن چھار سرباز کانادائی در افغانستان و بعد از آنکه ض من يک صحبت طوالنی يک ت

ه رو داران حزب ميان ه طرف د"از ھواداران پورتال ب ادا در " (حزب دموکرات ھای جدي درت کان سومين حزب پرق

پرياليستی بودن سياست دولت فدرال توضيح گرديد وبا صراحت تذکار يافت که اين سربازان  ام)عرصۀ دولت فدرال

ا فدای آزمنديھای امپرياليستی زمامداران نا ه گوي ستان "تو گرديده وعملکرد آنھا ھيچ گونه ربطی ب ردم افغان نجات م

زم  دماتی الزم" وجھان از چنگال خونين تروري دون کارمق ه صورت عاجل وب سه  ب دگان آن جل دارد، شرکت کنن  ،ن

راض شان  ا اعت د ت ه عمل آوردن ته واز آن را فيصله ب راز داش ستان اب ادا در افغان ه حضور نيروھای کان ق علي طري

  . انجام دھندمسؤوليت خويش را در قبال حفظ جان شھروندان کانادائی

م جمع  ه دور ھ ردم ب ه م ا منطق شتر ده ھ ارچ در بي در پی اين فيصله ، در جريان ساعات بعد از ظھر بيست وسوم م

  .شده اعتراض خويش را نسبت به حضور قوای کانادا در افغانستان ابراز داشتند

ه  راض ک ن اعت وعدراي ق ن د، از طري را خوان ه ف ک منطق ه ي ه معترضين را ب دون آنک ود، ب ر ب امال بينظي ود ک ً خ

 کيلومتر، معترضين ٨٠قسمی سازماندھی وعملی گرديد، که در يک فاصلۀ حدود وتلفون ھای سيارارتباطات حزبی 

ده از  االی آن ع ر ب ستان، ب ادائی از افغان ل"با شعار ھای ضد جنگ وخروج سربازان کان ائ" پ م ھ ه ھ ی حضور ب

  . که حيثيت شاھرگ مواصالتی اونتاريو را دارد، می گذرد" ۴٠١"برسانند که از باالی بزرگراه معروف 

رار نبا اين تاکتيک معترضين  تنھا آنعده از شھروندان را که از باالی پل عبور می نمودند در جريان فعاليت خويش ق

ه " ۴٠١ھای وی  " راننده را که در ساعات بعد از ظھر با ترافيک سنگين ومزدحم ھا ھزاردهمی دادند بلکه  دست ب

  .گريبان ھستند، نيز در جريان فعاليت خويش قرار دادند

تند،  بر اساس گزارشات متعدد ھواداران وگزارشگران پورتال که در برخی از آن اجتماعات حضور چشمگيری داش

بيشترين جمعيت "( اسکار بورو"در نفس " ويکتوريا پارک"ی که بر پل خيابان از جمع ده ھا تجمع ، تجمع اعتراضي

می گذرد، بادر نظرداشت آنکه ھيچ " ۴٠١ھای وی "که از باالی ) د من جمله افغانھا می سازاين منطقه را مھاجران

اطق گونه کار مقدماتی برای آن صورت نگرفته بود، با اجتماع بيش از صد تن تظاھر کننده پرشکوه ت اير من ر از س
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وط . به شمار می رفت ای مرب د ، در يکی از پلھ وده بودن اع نم ادی اجتم ردم زي ازھم م ا ب ه در آنج دومين نقطه ای ک

زاران . بود" ويتبی"منطقه  ه ھ ھرچند از ديد کمی نيز وقتی خواسته باشيم تمام اجتماعات پراگنده را جمع نمائيم سر ب

ی می باشدتن معترض می زند، مگر اھميت قضيه  شان می . در خيزش بدون آمادگی قبل ه صراحت ن ادگی ب ن آم اي

ا سياست ھای استعماری  د خود را ب ردم نمی خواھن دھد که در کشور ھای امپرياليستی اشغالگر بخش عظيمی از م

د ر دوش گيرن ا را ب ار گناھان آنھ م ھويت ساخته، وب ان . اداره بوش واکنون اوباما ھ ۀ افغ ن فقط وظيف وطن ھای اي

انيده ، پرست وضد تجاوز است که در ھمه جا  دان حضور به ھم رس وده ب شاء نم اتو را اف سياست ھای اشغالگرانۀ ن

ستان ک ر مصيبت را در افغان يله عم ازندووس اھتر س ه . ت د نکت ه دور چن ن اعتراضات ب ام اي ای مرکزی تم عار ھ ش

  :متمرکز شده بود

  ! کشتار را در افغانستان متوقف سازيد-١

  !اخراج فوری ارتش کانادا از افغانستان -٢

 ! افغانستان از افغانھاست، دستان بيگانگان از آن کوتاه باد-٣


