
  06از مراسم گرامیداشت خاطره به خون خفتگان  دهه  یگزارش

 هلند - آمستردام

 

در اوج  و به خصوص 02در بزرگداشت خاطره همه جان های شیفته ای که در دهه ، 9292آگوست  92روز شنبه 

به دست دژخیمان جمهوری اسالمی جان  06قتل عام زندانیان سیاسی در سال  این کشتار ها یعنی در جریان

کمیته حمایت از مبارزات کارگران "این مراسم با فراخوان .  مراسمی در میدان دام آمستردام برگزار گردید، باختند 

. فتکه فعالین چریکهای فدایی خلق در هلند بخشی از آن می باشند شکل گر" هلند - و زحمتکشان ایران

که  محل مراسم با بنر ها و دست نوشته ها و پوستر های گوناگون تزئین شده بود، های قبل  همچون سال

اجازه برگزارکنندگان این حرکت مبارزاتی با اعتقاد به این امر که نباید  .توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد

و با تاکید بر این بریزد فراموشی گرد  02در دهه جنایات سردمداران جمهوری اسالمی بر روی گذر زمان داد که 

ه نخواهند دل سال گذشته هرگز بخشیهچ و همچنین در 02این رژیم در دهه  واقعیت که آمرین و عاملین جنایات

 .با برگزاری این مراسم یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی داشتند، شد 

صورت گرفت  سخنرانیچند در این فاصله . داشت ادامه 5ظهر شروع و تا ساعت  این مراسم ساعت دو بعد از

ها دو  رفیق زن به زبان هلندی از تجارب اسارت خود در چنگال مزدوران جمهوری اسالمی صحبت  که در میان آن

و خوانده شد اطالعیه چند همچنین در طول مراسم . این سخنرانی ها با استقبال جمعیت روبرو شد. کردند

امری که کمک می کرد تا پیام برگزارکنندگان این دو . قطع نمی شدم دی  وندگوهای پاز بللحظه ای پخش موزیک 

 اجراییکی از برنامه های این آکسیون  .بیشتری از بازدیدکنندگان برسدهر چه حرکت مبارزاتی به گوش تعداد 

بسیاری های ضد سرمایه داری شان توجه  بود که با آهنگ( The Bucher Boyz) زنده توسط گروه هلندی موزیک

کامال روشن بود که این آکسیون با ، با توجه به استقبال مردم از مراسم  .را به برنامه جلب نمودند از رهگذران

 .  موفقیت همراه بوده و به اهداف خود رسیده است

میز  وبه پخش آثار و نشریات سازمان پرداختند  میز کتاب برپاییبا  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

در طول حرکت تعداد زیادی عکس و فیلم از میز کتاب و آرم سازمان . تعداد زیادی بازدیدکننده داشت ها آن کتاب

به همه رفقا برخی از بازدیدکنندگان پرسش های خود را با مسئولین میز کتاب طرح می کردند که گرفته شد و 

 .را می دادند الزمی هاپرسش ها پاسخ 

متاسفانه به دلیل اپیدمی ویروس کرونا برخی از رفقایی که از کشورهای دیگر برای سخنرانی و اجرای موزیک و 

قرار بود که شی از جمله رفیق دمحم ه  . نتوانستند در مراسم شرکت کنند، شرکت در مراسم دعوت شده بودند 

 برای برگزار کنندگان فرستاد و صحبتصحبت خود را ضبط و یکی از سخنرانان این مراسم باشد ولی این رفیق 

  . و به سمع حاضرین رسیداز بلندگو پخش به زبان انگلیسی های او 

 

   



 !یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد

 !وکر غارتگران نابود باید گرددجمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، ن

با انقالب علیه استثمارگران در هم می شکنیم بساط دار و ! نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

 !شکنجه را

 

 هلند -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمستردام

 9292آگوست  13


