
 هلند  -  گزارشی از مراسم هفتم سپتامبر در آمستردام

، به مناسبت سی و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان  2019سپتامبر  هفتمدر بعد از ظهر روز شنبه 
بزرگداشت یاد  جهت  یتوسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، مراسم  1367در سال  سیاسی

تمامی جانباختگان این جنایت بزرگ تاریخی در شهر آمستردام برگزار شد. این مراسم با فراخوان  
جریانات  تعدادی از فعالین و که متشکل از   "هلند  –کارگران و زحمتکشان ایران  مبارزاتازحمایت کمیته "

باشد در میدان "دام" آمستردام  ، از جمله فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند می  سیاسی
توریستهای کشورهای مختلف  مردم شهر و استقبال شمار بسیار زیادی از  این مراسم با . برگزار شد

جمهوری  ا و سرکوبهای هاعدام  ی ازتصاویرکه حاوی  ی محل تظاهرات با بنرهای بزرگ. مواجه گردید
دهه جنایات   چهارتوضیحاتی به زبان انگلیسی در رابطه با گوشه ای از  و همچنین اسالمی 

تزیین  بود، دانشجویان و خلقهای تحت ستم سیستماتیک جمهوری اسالمی علیه کارگران و زنان و 
که قتل عام   -شصتدهۀ کشتار همچنین تصاویری از زنان و مردان دلیر جانباخته در جریان شده بود. 

توجه عابران را به خود جلب می   در محل آکسیون قرار داده شده بود که  -آن بودنقطه اوج  1367سال 
نظیر "مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی،   یشعارهایکه بزرگی بنرهای در محل مراسم، همچنین نمود. 

 .  ندبودگذاشته شده به نمایش  روی آنها نوشته شده بود زنده باد سوسیالیزم، زنده باد انقالب " و ...
 

رود مبارزاتی  بعد از ظهر با خوش آمد گویی به حاضران آغاز شد و چند ترانه س 2راسم از ساعت این م
شی  رفیق محمد ه   در ادامۀ برنامه، انقالبی به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسوی پخش شد. و 

ضمن برشمردن  در صحبتهایش به سخنرانی پرداخت. وی نوبت  در دو شصتاز زندانیان سیاسی دهۀ 
از خاطرات تکان دهنده خود در زمان اسارت در چنگال رژیم جمهوری اسالمی به زبان   ی ای هگوشه 

انگلیسی ، در بارۀ شرایط عینی حاکم بر سیاهچالهای رژیم و برخورد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی  
قتل  پلید  کی از اهداف تاکید کرد که یخود  سخنرانیدر  ویبا جمعیت صحبت کرد.  با زندانیان سیاسی

 



جامعه توسط حاکمان  از صحن حذف مخالفان سیاسی، کمونیستها و مبارزین شصت عام دهۀ 
دولتهای امپریالیستی و مدعی حقوق بشر موفق شد  جمهوری اسالمی بود و این رژیم در پرتو سکوت  

سخنان پر شور و  .پیش ببرده بو داده  که این کشتار تاریخی را علیه مردم ایران و انقالب آنها سازمان
شی که پر از فاکتهای زنده در مورد شکنجه و اعدام مخالفان در جمهوری اسالمی  تاثیر گذار رفیق ه  

سمع  به پخش می شد از طریق بلندگوهای قوی قرار گرفت. این سخنان که  مورد توجه جمعیت، بود 
 با تشویق همگان روبرو شد. سخنرانی این رفیق    میدان نیز می رسید. گوشه و کنارحاضرین در 

 
بخشی  چند ترانه سرود فارسی توسط رفقای هنرمند اجرا شد که ، در بخش های دیگر برنامه 

حمایت ازمبارزات کارگران و زحمتکشان  کمیته "همراهی نمود. همچنین پیام ترانه ها جمعیت با آن از
در قسمت   .ارسی به سمع شرکت کنندگان رسیدف هلندی وهای در این برنامه به زبان  "هلند –ایران 

به نام "باکت بویز"  به هنر نمایی پرداختند. این   هلندیدیگری از این برنامه یک گروه از هنرمندان 
چند ترانه  ، در همبستگی با اهداف برگزار کنندگان این مراسم و مبارزات مردم ایران  هنرمندان که 

غارت و به بردگی   که سرود مترقی و مردمی اجرا کردند که مضمون آنها علیه نظام سرمایه داری 
جمعیت روبرو   گرم بود. برنامه این گروه نیز با تشویقذاتی آن می باشد، کشاندن توده های تحت ستم 

    شد.
 

و  ته می باشند ینیرو های تشکیل دهنده این کم  یکی ازکه  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند 
در این   ؛ند درا به شرکت در این مراسم  دعوت نموده بومبارز آزادیخواه و ایرانیان  خودفراخوان  در

مراسم، با بر پا کردن میز کتاب به افشاگری علیه رژیم جمهوری اسالمی پرداختند. در مراسم سالگرد  
از کشورهای مختلف نیز شرکت   چریکهای فدایی خلق ایرانیاسی تعدادی از فعالین سکشتار زندانیان 
دی از شرکت  در طول مراسم شمار زیاکه حضورشان در این مراسم چشمگیر بود.  نموده بودند

میز کتاب سازمان رجوع کرده و ضمن صحبت با رفقا   فعالین و  به موفقیت آمیز کنندگان در این مراسم 
شی و بقیه برگزار مطرح می کردند که شرکت در این مراسم بزرگداشت و شنیدن صحبتهای رفیق ه  

وری اسالمی  کنندگان این مراسم باعث آگاهی هر چه بیشتر آنان از ماهیت ضد خلقی رژیم جمه 
  های حاوی آرم چریکهای فدایی خلق  تی شرتشده است. برخی نیز با خریدن کتابهای سازمان و 

با اهداف برگزار کنندگان مراسم و مبارزات توده های تحت ستم ما ابراز می  را مبستگی خود ، هایران 
 کردند.  

 
که  از بلندگو پخش می شد هلندی و انگلیسی ، در طول این مراسم شعارهایی به زبانهای فارسی 

به شرح زیر بودند: "جمهوری اسالمی با هر جناح و   شعارها برخی از آن .تکرار می شدتوسط جمعیت 
، زنده باد انقالب"،  م"زنده باد سوسیالیز  ، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، " ود باید گردد دسته ناب

همچنین فعالین  "مرگ بر رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی"، " زنده باد همبستگی بین المللی" و ... 
  و  شصتتعداد زیادی اعالمیه به زبان انگلیسی در رابطه با کشتار دهه ایران چریکهای فدایی خلق 

 توزیع نمودند.  "در میدان "دام حاضردر میان جمعیت  1367در سال  قتل عام زندانیان سیاسی  
 

که با موفقیت کامل همراه   سی و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی بزرگداشت خاطرهمراسم 
 دستجمعی سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.  سرانجام با خواندن، بود
 

 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
 ! جاودان باد خاطره تمام شهدائی که قهرمانانه تا پای مرگ با دشمن جنگيدند

 
 هلند   -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 
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