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 Reports  گزارشھا

  
  د ھالن-نفعالين چريکھای فدائی خلق ايرا 

  ٢٠٢٢ اگست ٠۵
  

 مجمھوری اسالمی در ميدان دام آمستردا کسيون عليهاکوتاھی از رش گزا

 
که فعالين چريکھای " لنداھ-از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران   حمايتۀکميت " جوالی به دعوت٣٠روز شنبه 

کسيون ااين   . شدلند برگزاراآمستردام از اعضای فعال آن می باشند تظاھراتی در ميدان دام آمستردام ھ ی خلق درئفدا

 رژيم ددمنش جمھوری اسالمی لحظه ای از ۀزير سلط در حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران که در

چنين در حمايت از زندانيان سياسی و کارگران و معلمان و بازنشستگان زندانی ھم مقاومت و مبارزه باز نمانده اند و

کارگران و آزاديخواھان و   جمھوری اسالمی يورش وسيعی را بهۀدر شرايطی که رژيم دار و شکنج  . گرفتصورت

جم ضد مردمی با دھندگان اين حرکت ضمن افشای اين تھا ن اين استبداد مذھبی سازمان داده است فراخوانا مخالفۀھم

، زنان مبارز "زندانیکارگران "، " آزادی زندانيان سياسی" خواھان " ملغی بايد گرددزندان شکنجه کشتار " فرياد

يادآوری بخشی از    و۶٠ ۀبه تشريح قتل عام زندانيان سياسی در دھ ھمچنين يک نوار صوتی که . شدند... و " زندانی

ايران و خلقھای تحت ستم منطقه در جنگ امپرياليستی   کارگران زحمتکشاناز جنايات رژيم سرکوبگر اسالمی عليه

  .توجه بازديد کنندگان از محل قرار گرفت بود پخش شد که مورد ايران و عراق
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مرگ بر  "ی که مطالبات کارگران و ستمديدگان را منعکس می کرد، از جملهئھابنر ھا و دست نوشته   کسيون باامحل 

 ]عقرب[آبان و  ٩۶ ]یدج[و تصاويری از شھدای خلق کرد و جانباختگان خيزش گرسنگان در دی، "جمھوری اسالمی

اين   .نشريات سازمان پرداختند فعالين چريکھای فدائی خلق با گذاشتن ميز کتاب به توزيع کتابھا و  . بود تزئين شده٩٨

تقبال کم سابقه ای که از آن شد تا ھر فراخوان داده شده بود به دليل اس بعد از ظ٤ تا ٢ازساعت   کسيون مبارزاتی کها

لند از اوکراين، اايرانيان و ديگر مليتھای ساکن ھ در جريان اين حرکت  .ھر ادامه يافتبعد از ظ ۵ ساعت حدود

کسيون به حمايت از اين حرکت پرداخته و پرسش ھای خود را احضور در محل  تاجيکستان، افغانستان و ترکيه ضمن

کسيون اجريان اين  در.  نيز به اين پرسشھا پاسخ می دادندءکت در ميان می گذاشتند که رفقاکنندگان اين حر با برگزار

موسيقی انقالبی پخش شد که توجه عابران را   کميته حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان خوانده شد وۀاطالعي

     .جلب می کرد

يم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی بود با موفقيت جنايات رژ  جوالی که گامی در افشای٣٠کسيون ابه اين ترتيب 

    .به پايان رسيد

  !کشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی، دشمن زحمت

   ھالند-نفعالين چريکھای فدائی خلق ايرا

  ٢٠٢٢ست گااول 

 
 


