
 از دو آکسیون مبارزاتی موفق توسط فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو یگزارش

  

و با حضور دیگر نیروهای سیاسی، ایران ، با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق 8102سپتامبر  01در روز دوشنبه 

رد و حمالت موشکی اعدام مبارزین ک  در محکوم کردن ، تورنتوشهر در خیابان یانگ ای  تجمعی اعتراضی و روشنگرانه

 علیرغم هوای بارانی و سرد تورنتو در آن روز، حضور آزادیخواهان. دش برگزاررد جمهوری اسالمی به مقرهای احزاب ک  

سخنرانی های افشاگرانه متعددی به زبان های . آگاه و مبارز در اعتراض به جنایات وحشیانه رژیم قابل توجه بود

ایرانیان آگاه مقیم تورنتو با   .ندگشتکه با استقبال مردم مواجه  ندسی و انگلیسی در این آکسیون انجام شدفار

ردستان در مبارزه با رژیم تنها نیستند، و اساسا برگزاری و شرکت در این آکسیون نشان دادند که مردم مقاوم ک  

ایران علیه جمهوری  ستمدیدهتوده های ن و کارگرا خشم و نفرت ی ازانعکاس خودگونه آکسیون ها،  حمایت از این

 . اسالمی است

 

فعالین چریک های فدایی خلق ایران همراه با دیگر نیروهای ،  8102سپتامبر  08همچنین در روز چهارشنبه 

ردستان، حمایت از اعتصاب عمومی در شهرهای ک  اعتراض به کشتار های اخیر جمهوری اسالمی و سیاسی، در 

با سر دادن ، شرکت کنندگان در این آکسیون . ل پالزای ایرانیان در خیابان یانگ برگزار کردندآکسیونی را در مقاب

خواسته " زندانی سیاسی آزاد باید گردد"و " زنده باد سوسیالیسم"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهایی مانند 

تورنتو با استقبال بسیاری از مردم  ن تجمعای. ران را منعکس کردندایوده های مردم آگاه و مبارز تهای کارگران و 

از  و نشان دادن عالمت پیروزی، حمایت خود را اتومبیل ها با بوق زدنبرخی از عابرین و سرنشینان  .مواجه شد

علیه جمهوری اسالمی و در حمایت از ، و آزادیخواه مقیم تورنتو  مبارزهمبستگی ایرانیان . آکسیون نشان می دادند

جمهوری علیه  جامعه در سطحمبارزات وقفه ناپذیر کارگران و ستمدیدگان نعکاسی از ردستان، امردم مبارز ک  

تر از جنبش  های هر چه بیشتر در جهت گسترش این همبستگی برای حمایت فعال که باید با تالش است اسالمی

 .انقالبی توده ها در داخل کشور حرکت کرد

   

 کانادا - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو

 8102سپتامبر  01 - 0931شهریور  بیست و سوم

   


