
 ! گزارشی از مراسم بزرگداشت یاد زندانيان سياسی در ھلند

  ۶٠شاخه ھای گل سرخ زیبایی به یاد تمامی عزیزان قتل عام شده در کشتار دھه 

  .!..ندسمبليک برافراشته شد ، بر فراز چوبه ھای دار

با  ۶٠ر دھه اوت در گراميداشت ياد و خاطره ھزاران مبارز کمونيست و آزاديخواه که د  ٣١روز شنبه 
قساوتی غير قابل بيان  به دست رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به قتل رسيدند، 

ھای متشکل در کميته ی ميز کتاب آمستردام از جمله فعالين چریکھای  مراسمی از طرف جریان
مين  ٢۵مسال تابستان ا. آمستردام برگزار گردید Beurs Plein فدائی خلق ایران در ھلند  در ميدان

قتل عام وحشيانه ای که در واقع نقطه اوج . می باشد ۶٧سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال 
قتل عامی که  طی آن و در مدت کوتاھی ھزاران زندانی . محسوب می گردد ۶٠کشتار ھای دھه 

آتش قرار ھای جمھوری اسالمی به دار آويخته شدند و یا در مقابل جوخه ھای  سياسی در زندان
به ھمين مناسبت و به ياد آن عزيزان و در . ھای ضد خلقی دیگر به قتل رسيدند گرفتند و یا به روش

 

 



چوبه ھای داری به صورت سمبليک در ، برگزار کنندگان اين مراسم  ت ددمنشانهااين جنايمحکوميت 
ا ياد آن گل ھای سرخ را محل مراسم برقرار کرده و از ھر کدام شاخه ای گل سرخ آويزان نموده بودند ت

اين ابتکار مبارزاتی با استقبال . به دار آويخته شدند را پاس دارند ۶٧که ددمنشانه در تابستان سال 
ھا را به جنايتی که رخ داده بود  مردمی که شاھد اين مراسم بودند مواجه شده و شديدا توجه آن

  . جلب نمود

ديکتاتوری حاکم بر ايران و حمايت از مبارزات مردم  در این مراسم ھمچنين جھت افشای چھره خونبار
ھا و نوشته ھای افشاگرانه ای به معرض نمایش گذاشته شده  دالور ايران  بنر ھا، تصاویر و پالکارت

ھای  ساعتی که این مراسم ادامه داشت صدھا اعالميه در رابطه با سياست ۴در فاصله . ندبود
 ھمچنين در طول مراسم، به تناوب، اطالعيه ھائی به زبان. سرکوبگرانه جمھوری اسالمی توزيع شد

ھای امپریاليست ھا و در دفاع از  ھای انگليسی و ھلندی در افشای جنایات رژیم و عليه سياست
لندی مبارزات کارگران و تمامی مبارزان دربند و زنان تحت ستم مضاعف ، توسط دوست ارجمند  ھ

در طول اين حرکت اعتراضی به تناوب سرودھای مبارزاتی  . برای عموم قرائت شد) Elizabet( اليزابت
که فضای مبارزاتی و خوبی را بوجود آورده بود به خصوص  ھنر نمائی  ندنواخته شده و پخش می شد

  . ھنرمند محبوب آناھيتا که با نواختن موزيک با برگزار کنندگان ھمکاری می نمود

فدائی خلق در این مراسم با استقبال زيادی مواجه شد و عمال به مرکزی  یميز کتاب فعالين چریکھا
برای . جھت  مراجعه مردم ھلند و ديگر کشورھا برای تماس و طرح سئواالت شان تبديل شده بود

ه نمونه  تعدادی جوان فيليپينی با مراجعه به ميز کتاب خواھان دانستن موضع سازمان نسبت ب
رويدادھای جاری در سوريه  و شناخت بيشتر از وضعيت زندگی و مبارزه مردم ايران شدند که ضمن 

ی ھا معرفی م سايت سياھکل برای کسب اطالعات بيشتر به آن، شان  واالتئپاسخگوئی به س
  .شد

  .مبارزاتی به پایان رسيدپر شور اين مراسم با خواندن سرود انترناسيونال در فضائ 

 ھلند - ريکھای فدائی خلق ايرانفعالين چ
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