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  دلنا ھ- مستردام اخلق ايران در  یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ اکتوبر ٠١
  

  ،گزارشی از اعتراض به اعدام کارگر زحمتکش، نويد افکاری
 دلنا ھ-مستردام ا

  
  کارگر جوان، نويد افکاری، توسط جمھوری اسالمیۀدر سراسر اروپا عليه اعدام وحشيان در تداوم اعتراضاتی که

و زحمتکشان ايران در   حمايت از مبارزات کارگرانۀ، به فراخوان کميت٢٠٢٠مبر  سپت٢۶صورت گرفته، روز شنبه 

مستردام ا" دام "از آن ھستند، تظاھراتی در ميدان ی خلق ايران در اين کشور نيز بخشیئلند، که فعالين چريکھای فدااھ

! باد سوسياليسم  زنده !نابود باد امپرياليسم "شعارھای اویدر جريان اين تظاھرات ، بنرھای بزرگی ح.  برگزار شد

اعدام ھا در ايران بايد "، " ی اسالمی و استثمارئبنيادگرا عليه امپرياليسم،"، " سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی

ين عکس و ھمچن" سوسياليسم يا بربريت"، " جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد"، "  شوندمتوقف
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در جريان سرکوب شورش گرسنگان توسط جمھوری اسالمی در محل آويخته  ھای تعدادی از جانباختگان زن و مرد

 .   کرد ديکتاتوری جمھوری اسالمی جلب میۀحاضران و عابران را به شرايط ايران تحت سلط شده بودند که توجه

به سردادن   جمھوری اسالمیۀقربانيان رژيم دار و شکنجبزرگداشت ياد نويد افکاری و تمامی ديگر تظاھر کنندگان با 

جمھوری اسالمی با ھر جناح "، " سياسی آزاد بايد گردد زندانی"، " مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی "ی نظيرئشعارھا

يانيۀ اطالعيه و ب ھمچنين چند متن و. لندی و انگليسی پرداختندابه زبان ھای فارسی و ھ... و "  گرددو دسته نابود بايد

تظاھرکنندگان، اعدام نويد افکاری و شرايط ظالمانه و  کميتۀ حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان راجع به اھداف

برای توده ھای تحت ستم ايران آفريده است در طول اين تظاھرات به زبان انگليسی،  خفقان باری که جمھوری اسالمی

به آن ھا گوش فرا   و رھگذران از کشورھای مختلف قرار گرفت وناطور صوتی پخش شد که مورد استقبال عابر به

رفقای برگزار کننده در مورد شرايط ايران و اھداف حرکت  تعدادی از مردم با مراجعه به چادر تظاھرات از  .می دادند

 ردم ايران و، ھمبستگی خود را با اھداف تظاھر کنندگان و مءپاسخ ھای الزم توسط رفقا ال می کردند و با شنيدنؤس

   .عليه جمھوری اسالمی اعالم می کردند

حرکت  لند با نصب آرم و پرچم ھای سازمان و يک ميز کتاب، فعاالنه در ايناخلق ايران در ھ یئن چريکھای فدافعاال

ی خلق ايران، شرايط کنونی ئفدا ن به ميز کتاب سازمان در مورد چريکھایااالت مراجعؤشرکت کردند و پاسخگوی س

تظاھرات و از جمله آرم سازمان عکس می  مراجعان از بنرھای به نمايش درآمده در محل  . و ديگر مسايل بودندکشور

   .را مطرح می کردند که پاسخ ھای الزم به آن ھا داده می شد االت خودؤ سازمان سۀگرفتند و در مورد تاريخچ

و   نويد افکاریۀ اعدام وحشيانألۀمستردام به مسار جلب نظر رھگذران اين محل پر تردد د در مجموع اين تظاھرات با

فرياد کارگران و زحمتکشان   رژيم جمھوری اسالمی، تظاھرات موفقی در پژواکۀافشای ديگر جنايات چھل و يک سال

  .  بودايران عليه رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی در افکار عمومی

  .نيم بعد از ظھر با موفقيت به پايان رسيد ھار و بعد از ظھر شروع و در ساعت چ٢اين تظاھرات در ساعت 

  !تمامی شھدای خلق ۀجاودان باد خاطر

  !دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی،

  ! بساط دار و شکنجه رادر ھم می شکنيم استثمارگران با انقالب عليه  !فراموش می کنيم نه می بخشيم و نه

  دلنا ھ- خلق ايران در آمستردام  یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠مبر  سپت٢٧

  

  


