
 

 
 کانادا - در دفاع از مبارزات کارگران فوالد اهواز در تورنتو آکسیون

 

  
در آکسیونی ،  8162ماه جون  61در روز شنبه ،  کانادا - تورنتوفعالین چریکهای فدائی خلق ایران در به فراخوان  

مچنین و ه اهوازگروه ملی صنعتی فوالد کارگران مبارز  و سرکوب در اعتراض به دستگیریشهر تورنتوی کانادا 

 .شد پشتیبانی از مبارزات جاری در ایران بر پا

 

اولین بار بود  این.  گردیددر چهار راه خیابان یانگ و خیابان فینچ برگزار ، بعد از ظهر  7تا  6 این آکسیون از ساعت

 . می کردند حرکت اعتراضیمبادرت به برگزاری در این محل ، مقیم تورنتو که فعالین سیاسی 

 

به نمایش گذاشته های خیابانی در ایران بود  ر های بزرگی که نشان دهنده اعدامبن، در این حرکت مبارزاتی 

. پی می بردیم جمهوری اسالمی رژاوج وحشیگری و جنایات که هر کس آن تصاویر را می دید به  ندشده بود

نندگان از بازدیدک  .غیر قابل باور بودمی ایستادند ی که برای دیدن این تصاویر مردمبرخی از برای واقعیتی که 

مردم ی دآرزوی آزابا صراحت  ،همبستگی و حمایت خود از مبارزات مردم ایران ضمن اعالم ، عکس ها و بنر ها 

 .بیان می کردندیم را ژاز چنگال رما 

 

را به ران ذرهگمنطقه قرار گرفت و هم توجه ایرانیان ساکن آن اهالی محل از جمله  توجه این آکسیون هم مورد

نندگان از آنها و بازدیدکثهای بین با مردم و بحتظاهرکنندگان ارتباط ، ین حرکت انکته برجسته   .خود جلب نمود

بعد از سرنگونی که می کردند ئوال شرایط ایران آگاه بودند و بیشتر سبازدیدکنندگان از بسیاری از . بود آکسیون

بار کار و زندگی توده های تحت رفقای ما نیز ضمن تشریح شرایط فاجعه  . یم چه کسی سر کار می آیدژاین ر

در کل با توجه به این حرکت   .به پرسش های آنان پاسخ می دادند، ستم و بویژه کارگران ایران برای مردم 

 .بسیار موفق و آگاه گرایانه بودتاثیری که روی مردم و عابرین در منطقه گذاشت 
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