
در دفاع از زندانيان سياسی در ایرانتورنتو آکسيون اعتراضی   گزارشی از

  

  

 نيروهای سياسی ، یک  ازدیگرشماری با فراخوان فعالين چریکهای فدایی خلق ایران و ) ٢٠١٧( ژانویه ٧روز شنبه 

زندانيان ا و اعتراضات ه خواستدر دفاع از حرکت مبارزاتی اين . برگزار شد) کانادا(آکسيون اعتراضی در شهر تورنتو 

، برگزار به زنجير کشيده شده اندجمهوری اسالمی دژخيمان سياسی که در زندان های سراسر ایران در چنگال 

  . شد

"  که  با گرد هم آييم و بيائيد تادر فراخوان فعالين چریکهای فدائی خلق ایران از ایرانيان آگاه و مبارز خواسته شده بود

صدای زندانيان سياسی را  !"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"با شعار  ، کرده گره های مشت

 آن برایهای خود  و شکنجه جمهوری اسالمی در زندان به گوش همگان برسانيم و شرایط دهشتناکی که رژیم دار

شنبه ز ون رودر آکسي هائی جمعی از ایرانيان آگاه   در پاسخ به چنين فراخوان". را افشاء سازیماست کرده ایجاد ها

سی با سردادن شعارهایی عليه جمهوری اسالمی، خشم و نفرت توده های فعالين سياو همراه با شرکت نموده  

، عبارت بودند ندبرخی از این شعارهائی که در این حرکت فریاد زده شد. مردم تحت ستم در ایران را منعکس کردند

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "،  "جمهوری اسالمی نابود باید گردد"،  "دانی سياسی آزاد باید گرددزن" :از

  ".مرگ بر جمهوری اسالمی" ، "نابود باید گردد

 که مورد توجه ند، عکس هایی از جنایات جمهوری اسالمی به نمایش گذاشته شد در این حرکت اعتراضی همچنين

  .ندرهگذران قرار گرفتایرانيان مقيم تورنتو و دیگر 

که به منظور ایراد سخنرانی تهيه ( بلندگو از طریق فعالين سياسی شهر تورنتو برخی از،  در بخشی از آکسيون

ضرورت نابودی زنان و  ،مبارزات کارگرانها و همچنين  های آن زندانيان سياسی  و خواستدر دفاع از ) شده بود

  .ن به آزادی سخن گفتندجمهوری اسالمی جهت رسيدن مردم ستمدیده ایرا

باال نگه داشتن جو همچنين از نظر این آکسيون از نظر تعداد شرکت کنندگان و حمایت ساکنين شهر تورنتو، و 

  .بودآميزی  موفق عتراضی عليه جمهوری اسالمی، حرکتسياسی و ا

  کانادا -تورنتو در  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

٧ ژانویه   ٢٠١٧


