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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

  
  افعالين چريکھای فدايی خلق ايران در کاناد

 ٢٠١٩ دسمبر ١٧

 نکسيون دفاع از مبارزات مردم ايرااگزارشی از 
  کانادا-ُاتاوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 ايران و ھمچنين دفاع از جان ھزاران ۀجان به لب رسيد حمايت از قيام توده ھای ، در٢٠١٩مبر  دس۶در تاريخ 

کسيونی در مقابل پارلمان ابزرگ مردمی بازداشت شده و زير شکنجه قرار دارند،  معترضی که در جريان اين خيزش

.  نفر شروع شد٧٠مبارزاتی در ساعت يک بعد از ظھر با حضور بيش از  اين حرکت.  ُ در شھر اتاوا برگزار شدکانادا

مردم  با جنايات رژيم برایی که به ھمراه برده بودند، در رابطه ئاين حرکت، با بلندگوھا تظاھر کنندگان در جريان

  آن ھا از .تھديد می کند جلب نمودند توضيح داده و توجه افکار عمومی را نسبت به خطری که جان زندانيان سياسی را

جنازه ھای   دژخيمان جمھوری اسالمی سخن گفته و در مورد اين واقعيت که چگونه ھر روزۀھای وحشيانشکنجه 

ھا در مناطق مختلف پيدا شده و به خانواده  ياھچال ھای رژيم کشته شده اند و يا جسد آنشکنجه شده زندانيان که يا در س

 .  کردندھا تحويل داده می شوند، اطالع رسانی

اسالمی تزئين شده بود که نظر اکثر  ی افشاگرانه در مورد جنايات رژيم جمھوریئبنرھا و پالکاردھا کسيون باامحل 

از قيام مردم ايران دفاع  ":پالکارد ھا به زبان انگليسی نوشته شده بود  در يکی از اين.ن را به خود جلب می کرداعابر

نفر زخمی و بيش از  ٨٠٠٠ تاکنون بيش از ھزار نفر توسط رژيم کشته شده اند، بيش از ٢٠١٩مبر  نو١۶از  .کنيد

  ". نفر دستگير شده اند١۵٠٠٠

ُمونترال و اتاوا شکل گرفته بود و يکی از فراخوان  تورنتو،ن شھرھای کسيون که با حضور فعاالادر مجموع، اين 

 تعداد بسياری از. خلق ايران در کانادا بودند، با موفقيت برگزار و به پايان رسيد یئدھندگانش ، فعالين چريکھای فدا
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برخی از آن . داعالم می کردن ن با تظاھرکنندگان اظھار ھمدردی کرده و حمايت خود را از مبارزات مردم ايراناعابر

در محيط کار و زندگی و رابطه با مبارزات مردم ايران شنيده اند   از تظاھرکنندگان درارکيد می کردندکه آن چه أھا ت

     .خود به ديگران منتقل خواھند کرد رسانه ھای محلی

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  نپيروز باد رزم دالورانه خلقھای ايرا

  ای خلق ايران در کانادئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩مبر دس

  

  

  


