
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
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 Reports  گزارشھا

  
  دلنای خلق ايران در ھئچريکھای فدا فعالين

 ٢٠٢٢ جوالی ٢٢

  

  يمجبل رش کوتاھی از دومين تجمع اعتراضی در مقابل پارلمانگزا

 
ن بين ااسترداد مجرم  ننگينۀصدور دومين فراخوان از سوی نيروھای مبارز و مترقی برای اعتراض به اليحدنبال ه ب

ی اعتراضی ديگری در ئ گردھما٢٠٢٢جوالی  ١٩ و رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی، روز سه شنبه بلجيمدولت 

 برگزار کنندگان اين حرکت، اطراف محل تظاھرات را با .برگزار شد  از سوی ايرانيان مبارزبلجيممقابل پارلمان 

ھر جناح و دسته نابود  جمھوری اسالمی با"، "مرگ بر جمھوری اسالمی "شعارھای برجسته ھمانند بنرھای بزرگ و

 رغم گرمای طاقت فرسا، تعدادی از ايرانيانه ب. آراسته بودند" سوسياليسم مرگ بر امپرياليسم و زنده باد"، "بايد گردد

مردمی عليه توده ھای   ضدۀ خود را برای افشای اين دسيسبلجيممبارز از کشورھای ھمسايه و از شھرھای ديگر  آگاه و

جمعيت با سردادن .  رسانده بودندبلجيمپارلمان  تحت ستم ايران و نيروھای مبارز و مردمی به بروکسل و مقابل
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يش به سياست حمايت از تروريسم جمھوری اسالمی  اعتراض خوبلجيم ی عليه جمھوری اسالمی و دولتئشعارھا

جمھوری  "ی،ئ شعارھای سرداده شده در اين گردھماۀاز جمل.  را اعالم کردندبلجيمھا و دولت  توسط امپرياليست

 بلجيمجنايت می کند، ) جمھوری اسالمی(ايران "، "بلجيمشرم بر دولت "، "اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد

 برای استرداد بلجيمدولت  در اين حرکت سخنرانی ھای افشاگرانه ای عليه سياست مذموم. بود...  و" می کندحمايت 

  .اسالمی صورت گرفت ھای جمھوری تروريست

در اين حرکت   فراخوان دھندگان اين حرکت بودند که با بنر سازمانۀی خلق ايران از زمرئچريکھای فدا فعالين

ھای مختلف امپرياليستی و  درونی بين جناح  به دليل اختالفاتبلجيمشايان ذکر است که دولت . مبارزاتی شرکت کردند

مردمی در پارلمان  مخالفت وسيع افکار عمومی آزاديخواه، ھنوز موفق به گذراندن و تصويب اين اليحه ضد ھمچنين

  .خويش نشده است

  !باد جمھوری اسالمینابود 

  !نقالب، زنده باد سوسياليسمامپرياليسم، پيروز باد امرگ بر 

 دلنای خلق ايران در ھئچريکھای فدا فعالين

  ٢٠٢٢  جوالی٢٠

  :يادداشت

  .روز گذشته اين اليحه با اکثريت آراء مورد قبول قرار گرفت
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