
 کانادا - در تورنتو 9102گزارشی از آکسیون دوم آگوست 

در اعتراض به شرایط غیر  9102روز دوم آگوست  بدنبال فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا،

آکسیونی در شهر تورنتو  ،انسانی زندان های جمهوری اسالمی و دستگیری های گسترده این رژیم سرکوبگر

سخنرانی هایی در افشای سیاستهای ضدمردمی جمهوری اسالمی  ،در جریان این حرکت اعتراضی. برگزار شد

 .و در دفاع از کارگران زندانی و ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی انجام شد

برخی از  .این حرکت اعتراضی مورد استقبال تعداد زیادی از رهگذران و به خصوص ایرانیان مقیم تورنتو قرار گرفت

در میان . راننده های اتوبوس و اتومبیل های شخصی با بوق زدن، حمایت خود را از آکسیون ابراز می کردند

نیز حضور  رهگذران، برخی از هموطنانی که برای دیدن افراد خانواده خود جدیدا از ایران به تورنتو سفر کرده اند

یون، با آنها در رابطه با وضعیت ایران و مظالم جمهوری ار کنندگان آکسزبرگکار ضمن قدردانی از  داشتند که

در این میان جوانی که در ایران مدتی زندان کشیده بود، ضمن حمایت از آکسیون و . اسالمی گفتگو می کردند

جمهوری اسالمی، آثار شکنجه بر بدن خود را به  در هنگام سردادن شعار علیههمراهی کردن با شرکت کنندگان 

 . است" ببینید جمهوری اسالمی با من چه کار کرده"ان نشان داد و گفت تظاهرکنندگ

حمایت بیدریغ هموطنان از آکسیون، جلوه روشنی بود از خشم و نفرت توده های ستمدیده در داخل کشور از 

و مبارزات  0921مردمی که در زیر سلطه دار و شکنجه در جریان قیام دی ماه . دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم

بعد از آن بار دیگر نشان دادند که تنها راه نجات از همه ظلم و ستم های جمهوری اسالمی، منجمله زندان و 

شکنجه و اعدام، اتحاد انقالبی برای سرنگون کردن این دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به دست خود 

 .مردم آگاه و تحت رهبری کارگران رزمنده ایران است

 !وری اسالمی با هر جناح و دستهنابود باد جمه

 !زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد
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