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  دلنا ھ– مسترداماريکھای فدايی خلق ايران فعالين چ

   ٢٠١٩ دسمبر ٢۵
  

 ١٣٩٨ ]عقرب[جان دستگير شدگان قيام آبان ماه کسيون دفاع ازاگزارشی از 
  لندا ھ- مسترداما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
برای دفاع از خيزش گرسنگان ، "لندا ھ-  حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران ۀکميت"دنبال فراخوان ه  ب

وری اسالمی ، روز مردمی توسط نيروھای سرکوبگر جمھ کشورمان و دفاع از جان و امنيت دستگير شدگان اين قيام

، رھای ديگرو شھ ن سياسی اين شھرمستردام و فعاالاانيان مقيم قابل توجھی از اير ، تعداد٢٠١٩مبر  دس١٨چھارشنبه 

کنندگان با به نمايش درآوردن  تظاھر. کسيون افشاگرانه در مقابل دفتر سازمان عفو بين المللی شرکت کردندادر يک 

ضمن پخش . ..و " مرگ بر امپرياليسم، زنده باد سوسياليسم"، "اسالمی نابود باد جمھوری "بنرھای بزرگ حاوی شعار

اسالمی عليه مردم ايران  لندی و فارسی ، به افشاگری عليه جنايات رژيم ضد خلقی جمھوریای به زبان ھئاطالعيه ھا

تن از جوانان قيام کننده شدند که ھم اکنون در زير  پرداخته و خواھان حمايت و دفاع افکار عمومی از جان ھزاران

ی ئکنندگان ھمچنين با سردادن شعارھا  تظاھر .گال آنان اسير می باشندو در چن شکنجه ھای دژخيمان جمھوری اسالمی

، "مرگ بر ديکتاتور"، "اسالمی با ھر جناح و دسته، نابود بايد گردد جمھوری ":به زبان انگليسی و فارسی نظير

م جنايتکار از رژيرا و نفرت خود خشم ... و " یئ شوراۀنان، کار، آزادی، ادار"، "سياسی آزاد بايد گردد زندانی"

 .اعتراضی خود جلب می کردند ن را به تجمعاجمھوری اسالمی به نمايش گذاشته و توجه عابر

تظاھر  جريان اين حرکت، مقامات دفتر سازمان عفو بين الملل با توجه به اشغال اين دفتر توسط شايان ذکر است که در

، وعده دادند که در مقابل مذاکرهبعد از  ندگان شدند وکنندگان در سال ھای قبل، خواستار صحبت با نمايندگان تظاھر کن
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 آنان سازمان خواھند تظاھراتی را در دفاع از دستگير شدگان و با خواست آزادی لنداسفارت جمھوری اسالمی در ھ

  . داد

 با اين حرکت اعتراضی بودند ۀ فراخوان دھندۀ نيروھای کميتۀکه از زمر لنداخلق ايران در ھ یئفعالين چريکھای فدا

روز چھارشنبه آغاز و پس از حدود يک   دقيقه١۴:٣٠ساعت   کسيون درااين . داشتند پرچم خود در اين حرکت شرکت

   .ساعت و نيم با موفقيت پايان يافت

  !ھر جناح و دسته نابود بايد گردد جمھوری اسالمی با

  !ھمت توده ھا آزاد بايد گردد زندانی سياسی به

  !زنده باد انقالب

  لندا ھ– مستردامای خلق ايران ئريکھای فدافعالين چ

  ٢٠١٩مبر  دس١٩تاريخ 

  
  


