
 
بزرگداشت زندانيان سياسي در هلند  گزارش كوتاهي از مراسم 

 

  

 

کمونيست و  نيان سياسی  زندا از  هزاران تن  بزرگداشت خاطره  منظور  به 
تابستان  نيان سياسی در  زندا عام  قتل  یکمين سالگرد   ۶٧مبارز در بيست و 

جمهوری  برعليه رژیم  توده های به پاخاسته  جنبش  از  حمایت  و در 
جم شهر ١١عه اسالمی، روز  مرکز   سپتامبر، آکسيون افشاگرانه ای در 

ر شد برگزا دام  پر رفت و آمد . آمستردام در ميدان  مراکز  از  دام یکی  ميدان 
فوق مورد  حرکت  دليل  همين  و به  آمستردام است  در  و مهم توریستی 
رویدادهای  گرچه  گرفت که  جوانانی قرار  عابرین و بویژه  وسيع  توجه 

تعقيب را  یران  بلندگوهای سياسی ا سياستهای  ولی بدليل  می کنند   
یران مطلع  ا در ا ی قضا از واقعيت  سانسور اخبار  دولت هلند در  تبليغاتی 

  .  نيستند
  

بر عليه  اسالمی  جمهوری  جنایات  از  عکس  نمایشگاه  حرکت یک  در این 
ا  به زبانهای فارسی و انگليسی ب بزرگی  شعارهای  مردم و همچنين 

زاد "مضمون سياسی آ گرددزندانی  جمهوری "، "باید  سرنگون باد رژیم 
سوسياليسم"، "اسالمی باد  باد امپریاليسم، زنده  ابود  زادی، "،" ن آ باد  زنده 

سوسياليسم باد همبستگی بين المللی" و " زنده باد  نمایش " زنده  به 
عابرین مواجه شد چشمگير  استقبال  ا    .درآمده بود که ب

  
عمومی از همچنين  ا هدف آگاهی افکار  ب آکسيون  کنندگان این   ٣برگزار 

بر  اش  جناح های ارتجاعی  تمام  ا  اسالمی ب جمهوری  رژیم  جنایات  دهه 
زبانهای  هایی را به  یران اطالعيه  ا ستم  خلقهای تحت  کارگران و  عليه 
نها را در  از آ زیادی  تعداد  بودند که  کرده  تهيه  هلندی  فارسی و انگليسی و 

عا مبارزاتی ميان  ا به این حرکت  جمعيت ر برین پخش شد و حمایت 
نيز برای . افشاگرانه جلب کرد ای  برنامه های هنری  حرکت  در طول این 

شد در . شرکت کنندگان اجرا  جمعيت  در طول این حرکت رفقا به سواالت 



واقعيات مبارزات  را از  نها  آ دادند و  می  جواب  یران  اوضاع جاری در ا مورد 
یران آگ ساختندمردم ا می    .اه 

  
به  که  بود  هلند  در  موفق  مبارزاتی  حرکت  یک  فوق  افشاگرانه  حرکت 

آمستردام"ابتکار  کتاب  ميز  چریکهای " کميته  فعالين  از  متشکل 
سياسی  زندانيان  کانون  کمونيست،  انقالبيون  هلند،  در  خلق  فدایی 

تبعيد( زنان - )در  سازمان  هلند،  کار ٨  حزب  هواداران  هلند،  مارس   
سوسياليستهای ) توفان(ایران  هلند،شورای  هنر  خانه  هلند، 

سازمان  و  شد IKAمسلمان    .برگزار 
  

هلند در  يران  ا خلق  چریکهای فدائی    فعالين 
سپتامبر ١۵  ٢٠٠٩  

 
 


