
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

 
  دلنا خلق ايران در ھئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ نومبر ١٣

 ١٣٩٨ ]عقرب[ آبانقيام کوتاھی از مراسم گراميداشتگزارش 
   ھالند-امستردام

   

   
 شھر کشور، ١۶٠ توده ھای ستمديده در بيش از ]عقرب[ ، در اولين سالگرد قيام آبان ماه٢٠٢٠مبر روز شنبه ھفتم نو

 بيش از ۀدر اين حرکت مبارزاتی ياد و خاطر.  برگزار گرديدھالندمستردام در ا ی در ميدان دام شھرآکسيون مبارزاتي

به دست رژيم وابسته به  ی برای رسيدن به آزادیئقيام کننده پاس داشته شد که در جريان اين خيزش بزرگ توده  ١۵٠٠

 حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ۀکميت" دعوت کسيون بهااين . امپرياليسم جمھوری اسالمی به قتل رسيدند

 . بخشی از آن می باشند بر پا شده بودھالند خلق ايران در ئیفعالين چريکھای فدا، که "ھالندايران در 

قيام آبان تزئين شده بود که نظر ھر رھگذری را در  کسيون با بنر ھا و شعار ھای مبارزاتی و عکس ھای شھدایامحل 

 حمايت از مبارزات کارگران و ۀ کميتۀدر جريان اين حرکت، بياني. جلب می کرد اين ميدان پر رفت و آمد، به خود

يلی، چمبارزاتی از  ی از بلندگوی مراسم پخش شد و سپس با پخش سرود ھایندھالايران به زبان انگليسی و  زحمتکشان

شرکت کنندگان در اين حرکت، در زمان  به خصوص که. فرانسه، يونان و ترکيه فضای مبارزاتی خاصی شکل گرفت
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 توجه عابران و رھگذران می حرکت می کردند و به جلب کسيوناپخش سرود ھا در حين دست زدن، دور چادر 

قابل توجھی از رھگذران به صحبت با رفقای حاضر در محل پرداخته و در رابطه با  امری که باعث شد تعداد. پرداختند

   .ال ھا و نظرات خود را مطرح کنندؤو شرايط کنونی در ايران س اوضاع

ان پرداختند که با استقبال مراجعه رفی انتشارات سازممع  خلق ايران نيز با گذاشتن ميز کتاب بهئیفعالين چريکھای فدا

  در باره وضعيت ايران وئی ضمن مراجعه به ميز کتاب پرسش ھائینمونه يک خانم اندونزيا برای. کنندگان مواجه شد

جوان ضمن مراجعه به ميز  ھمچنين يک دختر و پسر.  طرح نمود که به آن ھا پاسخ داده شد]عقرب[ قيام آبان ماهئیچرا

کيد کردند که أشدند و در جريان بحث ھا ت" شھری در ايران پاره ای از تجربيات جنگ چريکی "، خواھان کتابکتاب

شروع شده بود در  ٢کسيون که از ساعت ااين  .را مطالعه و مواضع آن را تعقيب می کنند نظرات و نشريات سازمان

  . با موفقيت به پايان رسيد۴ساعت 

 ١٣٩٨سال ]عقرب[ جانباختگان قيام آبان ۀگرامی باد خاطر

  ! گرددجمھوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود بايد

  ھالند خلق ايران در ئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠مبر  نو٩

  
  


