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 Reports  زارشھاگ

  
  دلنای خلق ايران در ھئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢١ جنوری ١۵
 

  ٢٠٢١ نوریج ٩کسيون اگزارشی از 
   ھالند-امستردام 

   
 حمايت از ۀ و با فراخوان کميت١٣٩۶سال  ]جدی[ان با فرا رسيدن سومين سالگرد خيزش گرسنگان در دی ماهھمزم

لند بخشی از آن ھستند، روز ای خلق ايران در ھئکه فعالين چريکھای فدا لندامبارزات کارگران و زحمتکشان ايران در ھ

اين حرکت ،  رفقای شرکت کننده در. مستردام برگزار شدام کسيون افشاگرانه در ميدان داا يک ٢٠٢١ جنوری ٩شنبه 

اسالمی در طول چھل سال گذشته به  ی چادر اطالعاتی و نصب بنرھای بزرگی حاوی تصاوير جنايات جمھوریئبا برپا

 لند و قوانين قرنطينه، بهادليل وضعيت ناشی از شيوع کرونا در ھ به. افشاگری عليه رژيم جمھوری اسالمی پرداختند

 ی ھای قبلیئکسيون نسبت به گردھمااحاضر در منطقه و ھمچنين تعداد بازديد کنندگان از محل  طور طبيعی تعداد مردم

 کسيون آمدند، از بنرھا ديدن کرده و به صحبت ھایا  ی تعدادی از عابران به محلئدر جريان اين گردھما. کمتر بود

لندی و اای برگزار کنندگان اين حرکت، به زبان ھای فارسی و ھبيانيه ھ  .کسيون گوش فرا دادندابرگزار کنندگان 

توده ھای تحت  ی عليه جمھوری اسالمی و در حمايت از مبارزات کارگران وئدر محل پخش شدند و شعارھا انگليسی

، "جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد"، "مرگ بر جمھوری اسالمی ".ستم ايران سرداده شدند

امپرياليسم و در تبليغ  ی عليهئھمچنين شعارھا.  شعارھای سر داده شده بودندۀاز زمر" آزاد بايد گردد دانی سياسیزن"

 .ضرورت اتحاد مبارزاتی نيروھای مردمی نيز سرداده شدند

سازمان ی ميز کتاب و نصب آرم ئشرکت داشتند ، با برپا کسيونافعالين سازمان که فعاالنه در تدارک و برگزاری اين 

ناشی   محدوديت ھایۀارزيابی شرکت کنندگان از اين حرکت اين بود که با وجود ھم. پرداختند به تبليع مواضع سازمان

حق صدای اعتراضات ب کسيون ھای افشاگرانه برای پژواک ھر چه قوی ترا نينچاز شرايط قرنطينه، برگزاری 
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عليه رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی و  يان سياسیويژه صدای زندانه کارگران و خلقھای تحت ستم ايران و ب

  .کسيون ھای بيشتر تداوم پيدا کنداادامه کاری و برگزاری  حاميانش يک ضرورت مبارزاتی است که بايد با

  !اسالمی نابود باد رژيم سرکوبگر و وابسته به امپرياليسم جمھوری

  !زنده باد سوسياليزم! پيروز باد انقالب

  دلنايی خلق ايران در ھفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢١ نوریج ١٠

 

 

 


