
 مرگ خمینی جالد در الهه تظاهرات علیه مراسم  : گزارشی از هلند

 

موسوم    یاسالم   یجالد در مرکز مزدوران جمهور  ین یسالگرد مرگ خم  یمراسم برا  یبدنبال اعالم برگزار

با سفارتخانه اانیرانیبه "خانه ا است، روز   واریبه د  واری د  یضد خلق  میرژ  نی" در دن هاخ )الهه(  که 

"کم  6دوشنبه   دعوت  به  ا  ت یحما  تهیجون  زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  فعاللنده  -رانیاز  که    ن ی" 

افشاگرانه در مقابل سفارت برگزار    ونیآکس  کی از آن هستند    یخلق در هلند بخش  ییفدا  یکهایچر

 .شد

 

شرکت کننده    تیجمع  ی شده بود ول   دیبعد از ظهر ق  میو ن  5ساعت آغاز حرکت    ونیآکس  ن یا  ش یآف  در

 .پرداختند  یمبارزات  یساعت قبل از شروع حرکت در محل حاضر شده و به نصب بنرها و پالکاردها   میاز ن

که    قرار ا  ی نیدر سالروز مرگ خم  م یرژ  یاز مهره ها  ی کی بود  زنج  ن یجالد،  و    ستها ی الیامپر  یریسگ 

  ی برگزار  یکند و برا  یمراسم سخنران   نیدر ا  رانی تحت ستم ا  یو قاتل کارگران و خلقها  ،یجهان   هیسرما

  ی ادیاز ا یدادتع   میرژ  ن یروابط خود در جاسوسخانه ا قی مقامات حکومت از طر  ،ی مراسم ضد مردم نیا

 .کرده بودند یخود را جمع آور  ی" خارج کشوریخورها  سیو "ساند یرسم  ریو غ یرسم

 

  ه یعل  ی اسالم  یجمهور  می رژ  اتیاز جنا  یی افشاگر گوشه ها   ی که ی از بنرها  یمحل تظاهرات تعداد  در

از    یکرد. تعداد  ینصب شده بود که توجه عابران را به خود جلب م  بودند،   رانیا  دهیستمد  یتوده ها

  ون یکسآ  ان ی. در جروستندی حرکت پ ن یبه ا  زیزنان مبارز ن  ژهیبو   ، یهلند  نیو مبارز  یران یپناهندگان جوان ا

  ون یآکس  نیشرکت کنندگان در ا   م، یمزدوران رژ  یجالد و عزادار  ی نیاز خم  لیو تجل  یدر مقابل سخنران

موس پخش  آهنگها  یقیبه  و  پا  یمبارزات  یو سرودها  یکرد  یشاد  و  تظاهر    یکوبی پرداختند  کردند. 

  یاسیس  یندانضد زن" "ز  می" ، "مرگ بر رژیاسالم  ی "مرگ بر جمهوررینظ  ییشعارها  نیکنندگان همچن

از مطالبات و    تیدر حما   .و..   گردند"  دیآزاد با  یزنان مبارز زندان،  د" گرد  دیآزاد با  ی "کاگر زندان،  دآزاد باد گرد

  .محروم داخل کشور سر دادند  یمبارزات توده ها

 

   

  



هر بار با شعار    تیمجبور به عبور از محل تظاهرات بودند، جمع  میآنجا که شرکت کنندگان در مضحکه رژ  از

مساله    نیو هم  کردیاز آنها استقبال م  یاسالم  ینظام جمهور   تی"مزدور برو گمشو" و مرگ بر تمام  یها

شده بود.    الههدر    یحکومت  یشب باز  مهیشرکت کنندگان در مراسم خ  یشانی شدن و پر  ی باعث  عصب

و    روهایو از نمحل تظاهر کنندگان  از  فاصله دور    هراس از  جاد یا   یسفارت برا  یاز مزدوران اطالعات   ی کی

 . گرفت ی و عکس م لمیف نیمبارز

 

حرکت فعاالنه شرکت    نیسازمان در ا  یرم و بنرهاآدر هلند با نصب    ران یخلق ا  ییفدا  یکهایچر  نیفعال

  .دی بعد از ظهر به اتمام رس  7حرکت در ساعت   نیکردند. ا

 

 !جالد، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران  ی نی و نفرت بر خم ننگ

 !ی اسالم یجمهور  سمی الیوابسته به امپر میباد رژ  نابود

 !سمیالیزنده باد سوس  باد انقالب! روز یپ

 

 در هلند  ران یخلق ا  ییفدا یکهایچر نیفعال
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