
 دسامبر  4آمستردام:گزارشی از تظاهرات 

 

دنبال   جمهوری  به  ستیز  مردم  رژیم  علیه  کرد  شهر  و  اصفهان  دلیر  مردم  و  کشاورزان  بزرگ  حرکت 

  توده ها مایت از مبارزات  ح در    تظاهراتی   (1400آذر )  13( برابر با  2021)  دسامبر  4روز شنبه  اسالمی،  

پشتیبانی  در  به اعتراض بر خاسته اند و همچنین   خودو سایر خواستهای بر حق  که به خاطر کمبود آب 

در میدان دام آمستردام برگزار شد. این تظاهرات به فراخوان  ،  آذر  16در سالگرد    از جنبش دانشجوئی

"  که "فعالین چریکهای فدائی خلق ایران  هلند  -کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران"

هلن باشنددر  آن می  تشکیل دهندگان  از  یکی  که صدای    ،د"  بود  این  بود. هدف  داده شده  سازمان 

آذر در اصفهان مورد یورش وحشیانه نیرو    5که به خصوص در روز جمعه  اعتراض توده های ستمدیده  

های سرکوب جمهوری اسالمی قرار گرفته بودند را در سطح افکار عمومی مردم هلند هر چه بیشتر  

چه  نمود  منعکس هر  را  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  و  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  سیاه  چهره  و  ه 

 افشا کنیم.  وسیعتر

  

برگزارکنندگان این حرکت مبارزاتی محل آکسیون را با پوستر ها و پارچه نوشته های مختلف و عکس  

از اهداف   برخی  نموده  و  تزئین  انگلیسی    ایران   جنبش مبارزاتی مردم شهدا  و  زبانهای هلندی  به  را 

هائی  روی و  بنر  ره   نوشته  چشم  مقابل  بلندگو  گدر  طریق  از  امر  این  کنار  در  بودند.  داده  قرار  ذران 

 به اطالع مردم می رسید.  به کرات  در فواصل زمانی  به زبانهای مختلف تظاهرکنندگان  مطالبات

 

تعداد زیادی از رهگذران در جریان جنایات جمهوری اسالمی و  ،  ر تردد بودن محل تظاهراتبا توجه به پ  

به برگزار  ایران  بستگی با مردم  در همو    نه مردم اصفهان قرار گرفتندارکوب وحشیسچگونگی و ابعاد  

 مالی نیز کردند.  کمک ،  برای پیشبرد اهداف مبارزاتی شانون کنندگان آکسی

 

تدارک و پیشبرد  در  فعاالنه  و آرم سازمان  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با گذاشتن میز کتاب  

ونا و قوانین جدید،  شیوع کرناشی از و محدودیت های رعایت شرایط به دلیل  ردند.کاین حرکت شرکت 

   

  



آغاز  و پیش از فرا رسیدن موعد  یک بعد از ظهر آغاز و در ساعت سه بعد از ظهر  ت  عاین حرکت در سا

 با موفقیت به پایان رسید.  محدودیتهای شبانه 

 

 ! نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی 

 مردم ایران برای نابودی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی! زنده باد مبارزات آزادیخواهانه 

 

 فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در هلند 
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