
 گزارشی از آکسیون دفاع از مبارزات مردم ایران

 اداکان -اُتاوا 

 

 

و همچنین دفاع از جان هزاران  توده های جان به لب رسیده ایران حمایت از قیام ، در9102دسامبر  6 تاریخ در

آکسیونی در مقابل پارلمان  ،معترضی که در جریان این خیزش بزرگ مردمی بازداشت شده و زیر شکنجه قرار دارند

 .نفر شروع شد 01این حرکت مبارزاتی در ساعت یک بعد از ظهر با حضور بیش از .  تاوا برگزار شدکانادا در شهر ا  

در رابطه با جنایات رژیم برای مردم  ی که به همراه برده بودند،بلندگوهای ، بااین حرکت جریانتظاهر کنندگان در 

 آن . ر عمومی را نسبت به خطری که جان زندانیان سیاسی را تهدید می کند جلب نمودندتوضیح داده و توجه افکا

هر روز جنازه که چگونه  در مورد این واقعیتاز شکنجه های وحشیانه دژخیمان جمهوری اسالمی سخن گفته و  ها

در مناطق مختلف پیدا ها  و یا جسد آنهای رژیم کشته شده اند  سیاهچالدر  یاهای شکنجه شده زندانیان که 

 . ، اطالع رسانی کردندشوند به خانواده ها تحویل داده میشده و 

بنرها و پالکاردهایی افشاگرانه در مورد جنایات رژیم جمهوری اسالمی تزئین شده بود که نظر اکثر محل آکسیون با 

از قیام مردم ایران دفاع " :شته شده بوددر یکی از این پالکارد ها به زبان انگلیسی نو. عابرین را به خود جلب می کرد

نفر زخمی و بیش از  0111ز تاکنون بیش از هزار نفر توسط رژیم کشته شده اند، بیش ا 9102نوامبر  06از . کنید

 ."فر دستگیر شده اندن 00111

از فراخوان  تاوا شکل گرفته بود و یکیاین آکسیون که با حضور فعالین شهرهای تورنتو، مونترال و ا   ،در مجموع

تعداد بسیاری از . با موفقیت برگزار و به پایان رسید ند،در کانادا بودایران فعالین چریکهای فدایی خلق ، دهندگانش 

ها  برخی از آن. عابرین با تظاهرکنندگان اظهار همدردی کرده و حمایت خود را از مبارزات مردم ایران اعالم می کردند

دگان در رابطه با مبارزات مردم ایران شنیده اند را در محیط کار و زندگی و چه که از تظاهرکنن ید می کردندکه آنکتا

 .   خواهند کردبه دیگران منتقل رسانه های محلی خود 

 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 !زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 پیروز باد رزم دالورانه خلقهای ایران

   



 فدایی خلق ایران در کانادافعالین چریکهای 

 9102دسامبر 

 


