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  ھالند -ی خلق ايرانئچريکھای فدا فعالين
  ٢٠٢٢ جوالی ١٧

  

 !بلجيمتظاھرات در مقابل پارلمان  زارشی ازگ

  
 با بلجيم بين دولت  ن،ا استرداد مجرمۀاعتراض به اليح ، در٢٠٢٢ جوالی ١۴ صبح امروز، پنج شنبه  ١٠از ساعت 

نيروھای چپ و دمکراتيک .  برگزار شدبلجيم رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی، تظاھراتی در مقابل پارلمان

 ی کهئ، جابلجيمايرانيان مبارز دعوت کرده بودند تا با تجمع در مقابل پارلمان  ی ازئ با صدور فراخوانھاھالند و بلجيمدر 

اين تصميم ضد مردمی اعتراض  ن بودند، بهای اليحه استرداد مجرمئ برای تصويب نھانمايندگان مجلس در حال رايزنی

در . ن مردم، به ايران شوند و آن را محکوم کننداين قاتال کرده و خواھان توقف استرداد تروريستھای جمھوری اسالمی،

 " پرياليسم، زنده باد سوسياليسمنابود با رژيم جمھوری اسالمی ، مرگ بر ام" با شعار محل تظاھرات پرچمھای بزرگی

. بود ی قرار داده شدهھالند  فارسی، فرانسوی و به زبانھای" جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد"و 

، " شرمت باديمبلجنظير  "بلجيم ی در محکوميت اقدام دولتئشرکت کنندگان در اين تظاھرات با سر دادن شعارھا

ن و رھگذران را به تظاھرات جلب می اتوجه عابر"  حمايت می کندبلجيمکند،  جنايت می) میجمھوری اسال(ايران "

  .کردند
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سازمان در کنار ساير  ی خلق ايران نيز با صدور فراخوانی ضمن پشتيبانی از اين تظاھرات با آرمئچريکھای فدا فعالين

 با مراجعه کنندگان ذاکرهمظاھرات به بحث و ت نيروھای دمکرات و چپ، در اين حرکت شرکت کرده و در جريان اين

در ھمين محل و از ساعاتی زودتر سازمان مجاھدين با بسيج . آنان پاسخ دادند به محل تظاھرات پرداخته و به پرسشھای

   .ی پرداختندئخود پوديوم بزرگی را بر پا کرده و سپس به راھپيما نيروھای

به دليل برخی مخالفتھا در  بلجيماعالم شد که دولت . ظھر به پايان رسيد دقيقه بعد از ٣٠و ١٢تظاھرات در ساعت  اين

تصويب اين اليحه در امروز منصرف شده و برای اطمينان  ی گيری برایأميان بخشی از پارلمانتاريستھای خود، از ر

   .اخته استی گيری را به چند روز ديگر موکول سأاکثريت اعضای مجلس خود، ر  رسوا توسطۀاز تصويب اين اليح

  !باد رژيم وابسته به امپرياليسم و تروريست جمھوری اسالمی نابود 

  !سياسی، کارگر زندانی آزاد بايد گردد زندانی

  !زنده باد سوسياليسم! پيروز باد انقالب! امپرياليسممرگ بر 

  ھالند -ی خلق ايرانئچريکھای فدا فعالين

  ٢٠٢٢  جوالی١۴
 


