
 در ی کارگران زندانو یاسي ساني از زندانتی در حمای اعتراضوني از آکسیگزارش
  ! آمستردام - ی اسالمیجمهور

   

 

 در دفاع از زندانيان سياسی اسير در سياهچال های  آکسيون افشاگرانه ای،  ٢٠١٧ نوامبر ٢٥روز شنبه 

ر این حرکت مبارزاتی در حاليکه یک صدا شرکت کنندگان د. جمهوری اسالمی در ميدان دام آمستردام برگزار شد

از زندانيان سياسی ای که اسير دست دژخيمان دیکتاتوری حاکم می باشند و به خصوص کارگران زندانی دفاع 

نسبت به برخورد های سرکوبگرانه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی با زندانيان سياسی و به ، می کردند 

ترین مطالبات صنفی خود دستگير و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند فریاد ویژه کارگرانی که به خاطر بدیهی 

  .اعتراض سر دادند

  

 و شلوغ این شهر می باشد ميدان دام آمستردام یکی از مراکز توریستیکه  برغم هوای سرد و بارانی اما از آنجا

 بارانی شما ه در این هوای سرد وبرخی سئوال می کردند ک. این حرکت مبارزاتی با استقبال مردم مواجه شد

چه می خواهيد؟ و وقتی با توضيحات شرکت کنندگان تا حدودی در جریان اذیت و آزار کارگران زندانی و زندانيان 

حمایت و همدردی . همدردی خود و حمایتشان از این اعتراض را فورا اعالم می کردند، سياسی قرار می گرفتند 

ج بعد از ظهر ادامه داشت تا حدی بود که یک جوان مبارز با این آکسيون مبارزاتی که از ساعت دو تا ساعت پن

، اطالعيه انگليسی تهيه شده توسط  برگزار کنندگان آکسيون را از  هلندی برای نشان دادن همبستگی خود

  .کردقرائت پشت بلندگو در ميدان دام 

  

 نيرو ها و مبارزین توسط کميته موقتی که به همين منظور از طرففراخوان آن در این حرکت مبارزاتی که 

با هر جناح و ، جمهوری اسالمی "، شعارهائی از قبيل  شده بودمنتشر ،  سياسی در هلند تشکيل شده بود

فعالين . سر داده شد" کارگر زندانی آزاد باید گردد"و " دآزاد باید گرد،  سياسی زندانی"، " نابود باید گردد، دسته 

راه با آرم سازمان و بنری از تصاویر جنایات رژیم ددمنش جمهوری هم، آمستردام  چریکهای فدائی خلق ایران در

، در این آکسيون شرکت کرده و به افشای جنایات رژیم  اسالمی در کنار انقالبيون و دیگر مبارزین این شهر

  .پرداخنتد

   



  !کارگر زندانی آزاد باید گردد       !دزندانی سياسی آزاد باید گرد

  !سته ، نابود باید گرددجمهوری اسالمی ، با هر جناح و د

  

  فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در هلند

  ٢٠١٧نوامبر 


