
  در شهر آمستردام۶٠یاد قربانيان کشتار جمهوری اسالمی در دهه بزرگداشت گزارشی از برگزاری 

   

  

 و در ۶٧در بيست و هشتمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط رژیم جمهوری اسالمی در تابستان 

های جمهوری اسالمی،   در سياه چال۶٠ها و جانباختگان کشتار خونين دهه  بزرگداشت یاد تمامی کمونيست

کميته ميز "توسط که این مراسم . ، مراسمی در شهر آمستردام هلند برگزار شد٢٠١۶ آگوست ٢٠روز شنبه 

ظهر در ميدان   بعد از٣از ساعت ه بود  هلند و از جمله فعالين چریکهای فدایی خلق سازمان یافت"کتاب آمستردام

اطالعاتی در وسط مراسم، با برپایی یک پودیوم و یک چادر برگزار کنندگان . شهر آمستردام آغاز شد" دام"

در شهر های مختلف نصب کرده ردستان و ها در ُک  اعدامراجع بهبزرگ   و عکس هایپالکاردتعداد زیادی  ،ميدان

ی اسالمی در و نابود باد رژیم جمهورشعار های بزرگ مرگ بر امپریاليسم، زنده باد سوسياليزم همچنين . بودند

 بخش دیگری از پالکاردها حاوی اطالعات در  . مختلف به نمایش درآمده بود که توجه عابرین را جلب می کردنقاط

به دست جالدان  ۶٧ و در نقطه اوج آن یعنی قتل عام سال ۶٠ها و مبارزین در دهه  مورد اعدام کمونيست

این رژیم جنایات هوری اسالمی و همچنين تاریخچه کوتاهی از چگونگی روی کار آمدن جم. جمهوری اسالمی بود

 سال گذشته به زبان انگليسی در روی تعداد دیگری از پالکاردها ٣٧با تمام دار و دسته های درونی اش در طول 

وجود . چاپ شده بود که اطالعات عينی و ارزشمندی را راجع به وضع ایران در اختيار بازدید کنندگان قرار می داد

بسياری تر با اوضاع ایران آشنا شده و   کنندگان غير ایرانی فرصت می داد تا هر چه بيشبازدید این پالکاردها به

مچنين کشور خودشان و هبا رفقا در مورد اوضاع و شرایط ایران ، آنان با دیدن تصاویر و مطالعه متون انگليسی از 

  . صحبت می کردند و از تصاویر اعدام ها و جنایات جمهوری اسالمی عکس می گرفتند

 در چند نوبت در پشت تریبون قرار گرفت و در مورد ۶٠در طول این حرکت رفيق محمد از زندانيان سياسی دهه 

در جریان کشتار سيستماتيک ، تجارب عينی خود از شکنجه ها و جنایات جمهوری اسالمی عليه مردم ایران 

که به شدت حاضرین را  صحبت نمود رینحاضبه زبان انگليسی برای  در زندان ۶٧ و بویژه قتل عام سال ۶٠دهه 

  . تحت تاثير قرار داد و جمعيت وی را مورد تشویق قرار دادند

در های مختلف  تاز کشورها و ملّيابتکار جالب دیگر برگزار کنندگان مراسم پخش موسيقی و سرودها انقالبی 

ن شکنجه و اعدام و سرکوب و همچنين اطالعات ارزشمندی در مورد جنایات ماشي. فاصله بين برنامه ها بود

کشتار جمهوری اسالمی در قالب فایل های صوتی به زبان های انگليسی و هلندی و فارسی به طور متناوب 

  .  پخش می شد که توجه جمعيت حاضر را به خود جلب می کرد

اسی در بين  و خواست آزادی زندانيان سي۶٠در طول مراسم صد ها اعالميه و تراکت با موضوع کشتارهای دهه 

  .     جمعيت پخش شد



 عربستان سعودی، آمریکا، ،سوری بازدیدکنندگان این بود که در جریان صحبت با این حرکتیکی از نکات جالب 

ها جمهوری اسالمی را بر خالف تبليغاتش رژیمی وابسته می  اکثریت آن ... ورد لبنان، آذربایجان، ترکيه و ُک

 های خارجی امپریاليسم آمریکا در منطقه مشغول نقش آفرینی های دانستند که در همسویی با سياست

به طور مثال یک . می باشد... های تحت ستم منطقه در عراق و افغانستان و سوریه و کارانه عليه خلق جنایت

مرد آمریکایی معتقد بود که جمهوری اسالمی ایران انعکاس منافع و سياست خارجی دولت آمریکا در منطقه 

یک جوان لبنانی نيز با اشاره به . ها بر سر کار آورده شده و مورد حمایت قرار گرفته است بوده و توسط آن

در منطقه از بروز و ت های چپ ستيزانه این نيرو وابستگی های مالی حزب اهللا به جمهوری اسالمی و سياس

رشد سریع گرایش های جدید در بين جوانان مبارز برای فاصله گرفتن از حزب اهللا و پيشبرد مستقالنه جنبش 

   .عليه اشغالگران اسرایيلی صحبت می کرد

مادرش در این مراسم به همراه  اسپانيا باسکاز  حضور یک نوجوان  حرکتیکی دیگر از نکات بسيار جالب این

 پدر این نوجوان از فعالين مبارز باسک بود که اکنون به .بودباسکی در واقع وی فرزند یک زندانی سياسی . بود

نوجوان نامبرده به دقت تمامی . دليلی فعاليت های مبارزاتی خویش در زندان های فرانسه به سر می برد

سپس به ها پرداخت وی  سی بود را جمع آوری و به خواندن آناطالعيه های موجود در مراسم که به زبان انگلي

 و همچنين ۶٠واالت زیادی در مورد مراسم بزرگداشت یاد جانباختگان کشتار دهه ئس و صحبت کرد با رفقا تفصيل

این نوجوان آگاه . وضع زندانيان سياسی، مبارزات مردم ایران، جنبش زنان و ماهيت جمهوری اسالمی مطرح کرد

ع که به پدر خود افتخار می کرد می خواست بداند که آیا مبارزین ایرانی هيچ ارتباطی با مبارزین سایر و شجا

از وضع زندانيان سياسی سایر کشور ها کشور ها دارند و آیا خانواده های ستمدیده زندانيان سياسی ایران 

این .  موارد توضيحات الزم به وی داده شدها هيچ گونه ارتباطی دارند یا نه، که در این آنبا اطالع دارند و یا 

نوجوان در پایان ضمن قدردانی از کوشش مبارزین ایرانی در مورد زندانيان سياسی یک عکس یادگاری در کنار آرم 

  .چریکهای فدایی خلق ایران گرفت

با برپایی ميز  که فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در آمستردام از سازمان دهنگان این حرکت مبارزاتی بودند

کتاب و پخش صد ها اعالميه به زبان انگليسی در ميان جمعيت به افشای چهره جنایت کار رژیم وابسته به 

امپریاليسم جمهوری اسالمی و ضرورت دفاع از مبارزات کارگران و توده های ستمدیده عليه رژیم داعشی حاکم 

 تعدادی از فعالين چريکهای فدائی خلق از آلمان و انگلستان ،در همگامی با اين تالش انقالبی . بر ایران پرداختند

  .در مراسم حضور يافته و پشتيبانی خود را از اين حرکت نشان دادندنيز 

برخی جوانان در مورد سازمان و . سازمان در این مراسم دیدن کردنداز ميز کتاب فعالين  ایرانيان ی ازتعداد زیاد

 برخی از شرکت کنندگان .واالت خود را مطرح می کردندئگو با رفقا پرداخته و ستاریخچه و فعاليت های آن به گفت

    . عکس گرفتندنی و غير ایرانی درکنار آرم و پرچم های سازمانارای

 یک ۶٠مراسم بزرگداشت بيست و هشتمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی توسط جمهوری اسالمی در دهه 

 افشای چهره جنایت کار رژیم جمهوری اسالمی در افکار عمومی و رساندن مراسم ارزشمند و موفق مبارزاتی در

  .صدای زندانيان سياسی و خانواده های اعدام شدگان این قتل عام به گوش مردم بود

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

  ٢٠١۶ آگوست ٢١


