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 لنداھ -آمستردام  کسيون حمايت از مبارزات کارگران ھفت تپه و فوالد اھواز دراگزارشی از 

 

و تجمعات اعتراضی کارگران  اتاعتصابدر حمايت از ) ١٣٩٧ ]قوس[سوم آذر ماه( ٢٠١٨مبر ون ٢۴ شنبه زرو

ن مبارزات و عليه اياسالمی دالور ھفت تپه و فوالد اھواز و در اعتراض به سياستھای کارگر ستيز رژيم جمھوری 

 به اين حرکت مبارزاتی. زار شدلند برگا آمستردام ھ"دام"در ميدان  یکسيون اعتراضيا ،دستگيری تعدادی از کارگران

کميتۀ ". شکل گرفته بود لندا ھ،"کميتۀ حمايت از خيزش مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران" فراخوان

 با ھمکاری ًاخيرا ، تشکلی دمکراتيک است کهلندا ھ،"حمتکشان ايرانران و زات کارگحمايت از خيزش مردم و مبارز

لند يکی از اين نيرو افعالين چريکھای فدائی خلق ايران در ھو سازمانھای سياسی و افراد مبارز و انقالبی شکل گرفته 

  .دنھا می باش

و از جمله   کميتهۀای تشکيل دھندو نيروھ کميته  با تصاوير، بنرھا و شعارھای"دام"محل برگزاری تظاھرات در ميدان 

م وپوشيده شده بود و برگزار کنندگان اين حرکت با گذاشتن يک پادي" نابود باد امپرياليسم، زنده باد سوسياليزم" با شعار،

دالئل اين حرکت و خواستھا و شعارھای خود را به اطالع بازديدکنندگان بسياری که برای ديدن  ،از طريق بلندگو

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ادامه  ظھر ازاز ساعت يک تا چھار بعد  کسيون اعتراضی مشترک،ا اين . می رساندند،در محل می ايستادندحرکت 

 و آنھا به اشکال مختلف ھمبستگی دواجه ش م"دام"ميدان  کسيون با استقبال ايرانيان مبارز و رھگذرانااين . داشت

از سوی جريانات شرکت کننده در  ،عالوه بر اين.  دادندنشان ، ايران و مطالبات آنھاۀکارگران به پاخاست  بارا خويش

 ھمچنين .قرائت شددر مورد شرايط سخت معيشتی و کار کارگران و مردم ستمديده ی نيز ئاطالعيه ھاکسيون، ااين 

ن در اين آکسيون در ان و حاضرا سياه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی در ميان عابرۀفشای چھر در ایئ ھاهاطالعي

  . ندشدمحل پخش 

و تالشی جھت  مبر که جلوه ای از ھمکاری و اتحاد عمل نيروھای مختلف در آمستردام نو٢۴اين ترتيب حرکت  به

  . با موفقيت به پايان رسيد،ی اسالمی بودرگر ستيز جمھور کاۀپشتيبانی از اعتصابات کارگری و افشای چھر

  "نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی"

  "پيروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران مبارز"

  ھلند - آمستردام فعالين چريکھای فدائی خلق ايران در 

  ١٣٩٧ ]قوس[ آذر۴ - ٢٠١٨مبر  نوبيست و پنج

  


