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 Reports  گزارشھا

 
  دلنای خلق ايران در ھئچريکھای فدا فعالين
  ٢٠٢٢ جون ٠٣

  

 ممستردااکسيون حمايت از مبارزات مردم ايران در ا شی ازگزار

  
ی ئچريکھای فدا  حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران که فعالينۀ به دعوت کميت٢٠٢٢ مه ٢٨روز شنبه  

ستمکشان عليه رژيم وابسته به امپرياليسم  کسيونی در حمايت از خيزشالند بخشی از آن ھستند، اخلق ايران در ھ

کسيون با بنرھا و پالکاردھا و شعارھای مبارزاتی عليه امحل . برگزار شد جمھوری اسالمی در ميدان دام آمستردام

با  کسيون، بنری با مضمون ھمدردی و ھمبستگیاھمچنين در محل . دجمھوری اسالمی تزئين شده بو رژيم سرکوبگر

محروم در اثر اھمال و   شدن ده ھا تن از مردم  مردم مبارز آبادان به خاطر فاجعه فروريزی ساختمان متروپل و قربانی

 .مقامات جنايتکار رژيم نصب شده بود فساد سرمايه داران دزد و

در محکوميت جمھوری اسالمی و حمايت از " جمھوری اسالمیمرگ بر   "جملهحرکت شعارھای مختلفی از در طول 

ی در ھمدردی با مردم داغديده آبادان و ئصحبتھا کسيون ھمچنينااز پالتفرم اين .   سرداده شدخواستھای مردم ايران

  .  شدافشای جنايات جمھوری اسالمی انجام
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کتابھای منتشره را در   نشريات وء ايران نيز بر پا بود و رفقای خلقئکسيون، ميز کتاب فعالين چريکھای فداادر محل 

در جريان اين حرکت تعدادی از اطالعيه ھای . دادند االت آنان پاسخ میؤاختيار بازديد کنندگان می گذاشتند و به س

  ۴ تاريخ کسيون حمايتی ديگر دراکارگران و زحمتکشان ايران برای برگزاری يک   حمايت از مبارزاتۀفراخوان کميت

لند در ای خلق ايران در ھئ فعالين چريکھای فداۀاز جمله اطالعي  و ھمچنين تعدادی از اطالعيه ھای سازمانیونج

   .رھگذران توزيع شد مردمی اخير در ايران در ميان پشتيبانی از خيزش

   . بعد از ظھر به اتمام رسيد۵ بعد از ظھر آغاز و در ساعت ٢کسيون از ساعت ا اين

  !باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمیود ناب

  !زنده باد سوسياليسم! باد انقالب گرسنگان پيروز
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