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  دلناای خلق ايران در ھئفدا فعالين چريکھای
 ٢٠٢٢ جون ١١

  

 هگزارشی از تظاھرات عليه مراسم مرگ خمينی جالد در الھ: ھالند

 
 ۀخان "برگزاری مراسم برای سالگرد مرگ خمينی جالد در مرکز مزدوران جمھوری اسالمی موسوم بهدنبال اعالم ه ب

 دعوت به جون ۶ اين رژيم ضد خلقی ديوار به ديوار است، روز دوشنبه ۀکه با سفارتخان)  الھه(در دن ھاخ " ايرانيان

لند بخشی از آن ای خلق در ھئچريکھای فدا که فعالين" لندا ھ-  حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايرانۀکميت"

 . برگزار شدھستند يک آکسيون افشاگرانه در مقابل سفارت

قبل از   ساعت و نيم بعد از ظھر قيد شده بود ولی جمعيت شرکت کننده از نيم۵ساعت آغاز حرکت  در آفيش اين آکسيون

 .شروع حرکت در محل حاضر شده و به نصب بنرھا و پالکاردھای مبارزاتی پرداختند

جھانی، و  ۀاز مھره ھای رژيم در سالروز مرگ خمينی جالد، اين سگ زنجيری امپرياليستھا و سرماي قرار بود که يکی

برگزاری اين مراسم ضد مردمی، مقامات  یقاتل کارگران و خلقھای تحت ستم ايران در اين مراسم سخنرانی کند و برا
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" خورھای سانديس "تعدادی از ايادی رسمی و غير رسمی و   اين رژيمۀحکومت از طريق روابط خود در جاسوسخان

 . کرده بودندخود را جمع آوری  خارج کشوری

 ۀستمديد  عليه توده ھایی از جنايات رژيم جمھوری اسالمیئی که افشاگر گوشه ھائتعدادی از بنرھادر محل تظاھرات 

ن اپناھندگان جوان ايرانی و مبارز تعدادی از. ايران بودند، نصب شده بود که توجه عابران را به خود جلب می کرد

در جريان آکسيون در مقابل سخنرانی و تجليل از خمينی جالد و  .ويژه زنان مبارز نيز به اين حرکت پيوستنده لندی، باھ

و آھنگھای کردی و سرودھای  شرکت کنندگان در اين آکسيون به پخش موسيقی شاد  عزاداری مزدوران رژيم،

مرگ بر "، " مرگ بر جمھوری اسالمی"ی نظيرئشعارھا تظاھر کنندگان ھمچنين. مبارزاتی پرداختند و پايکوبی کردند

" دانی آزاد بايد گردندمبارز زنزنان "، "گر زندانی آزاد بايد گرددرکا "زندانی سياسی آزاد باد گردد،" "رژيم ضد زن

   . محروم داخل کشور سر دادنددر حمايت از مطالبات و مبارزات توده ھای... و

 ھای  رژيم مجبور به عبور از محل تظاھرات بودند، جمعيت ھر بار با شعارۀکنندگان در مضحکاز آنجا که شرکت 

عصبی   له باعثأکرد و ھمين مس قبال میاست و مرگ بر تماميت نظام جمھوری اسالمی از آنھا" مزدور برو گمشو"

مزدوران اطالعاتی  يکی از. و پريشانی شرکت کنندگان در مراسم خيمه شب بازی حکومتی در الھه شده بود شدن

 .لم و عکس می گرفتن فاو مبارز  دور از محل تظاھر کنندگان و از نيروھاۀسفارت برای ايجاد ھراس از فاصل

اين . کردند ايران در ھلند با نصب آرم و بنرھای سازمان در اين حرکت فعاالنه شرکتی خلق ئفدا فعالين چريکھای

  . بعد از ظھر به اتمام رسيد٧حرکت در ساعت 

 ! جالد، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگرانننگ و نفرت بر خمينی

 !وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی نابود باد رژيم

 !سياليسمزنده باد سو! انقالب پيروز باد
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