
  8931 گزارشی از آکسیون دفاع از جان دستگیر شدگان قیام آبان ماه

  هلند -م آمستردا

، برای دفاع از خیزش گرسنگان "هلند - کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران"بدنبال فراخوان  

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی ، کشورمان و دفاع از جان و امنیت دستگیر شدگان این قیام مردمی توسط 

و  ، تعداد قابل توجهی از ایرانیان مقیم آمستردام و فعالین سیاسی این شهر9182دسامبر  81روز چهارشنبه 

تظاهر کنندگان . ، در یک آکسیون افشاگرانه در مقابل دفتر سازمان عفو بین المللی شرکت کردندشهزهای دیگر

مرگ بر امپریالیسم، زنده باد "، "نابود باد جمهوری اسالمی"رگ حاوی شعار با به نمایش درآوردن بنرهای بز

به افشاگری علیه جنایات رژیم ضد ، ضمن پخش اطالعیه هایی به زبان هلندی و فارسی  ...و  "مسسوسیالی

از جان هزاران تن  عمومی از پرداخته و خواهان حمایت و دفاع افکار خلقی جمهوری اسالمی علیه مردم ایران

اسیر که هم اکنون در زیر شکنجه های دژخیمان جمهوری اسالمی و در چنگال آنان  ندجوانان قیام کننده شد

جمهوری " :تظاهر کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی و فارسی نظیر  .می باشند

نان، کار، "، "ی سیاسی آزاد باید گرددزندان" ،"مرگ بر دیکتاتور"، "اسالمی با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

توجه خشم و نفرت خود از رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی به نمایش گذاشته و ... و " آزادی، اداره شورایی

 .ندجلب می کردتجمع اعتراضی خود عابرین را به 

اشغال این دفتر توسط شایان ذکر است که در جریان این حرکت، مقامات دفتر سازمان عفو بین الملل با توجه به 

و بعد از گفتگو، وعده دادند  ندتظاهر کنندگان شد های قبل، خواستار صحبت با نمایندگان تظاهر کنندگان در سال

تظاهراتی را در دفاع از دستگیر شدگان و با خواست آزادی آنان  هلندکه در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در 

  .د دادنسازمان خواه

 این حرکت اعتراضی بودندکمیته فراخوان دهنده  از زمره نیروهایکه ایران در هلند فعالین چریکهای فدایی خلق 

دقیقه روز چهارشنبه آغاز و پس از  83:41ساعت  این آکسیون در . شرکت داشتندبا پرچم خود در این حرکت 

 . حدود یک ساعت و نیم با موفقیت پایان یافت

 !ر جناح و دسته نابود باید گرددجمهوری اسالمی با ه

 !زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد

 !زنده باد انقالب

 هلند –فعالین چریکهای فدایی خلق ایران آمستردام 

 9182دسامبر  82 تاریخ

   


