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 Reports  زارشھاگ

 
  دلنا ھ- مستردامای خلق ايران در ئدافعالين چريکھای ف

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٠۵

  

  دلنا ھ-مستردام ا/ ۶٠ ۀ  دھ به خون خفتگانۀگزارشی از مراسم گراميداشت خاطر

    

 و به خصوص در اوج اين ۶٠ ۀھای شيفته ای که در دھ جان ۀ ھمۀ، در بزرگداشت خاطر٢٠٢٠ست گا ٢٩روز شنبه 

 به دست دژخيمان جمھوری اسالمی جان باختند ، ۶٧زندانيان سياسی در سال  کشتار ھا يعنی در جريان قتل عام

 حمايت از مبارزات کارگران و ۀکميت" مراسم با فراخوان اين  . برگزار گرديدمسترداماميدان دام  مراسمی در

ھمچون سال .  شکل گرفت،لند بخشی از آن می باشندای خلق در ھئکه فعالين چريکھای فدا" لندا ھ- زحمتکشان ايران 

 ھر رھگذری را به توجه ، محل مراسم با بنر ھا و دست نوشته ھا و پوستر ھای گوناگون تزئين شده بود کهقبل ھای

به اين امر که نبايد اجازه داد که گذر زمان بر روی  برگزارکنندگان اين حرکت مبارزاتی با اعتقاد. خود جلب می کرد

ن ن و عامالاکيد بر اين واقعيت که آمرأ گرد فراموشی بريزد و با ت۶٠ ۀدر دھ جنايات سردمداران جمھوری اسالمی

برگزاری اين مراسم ياد و  چنين در چھل سال گذشته ھرگز بخشيده نخواھند شد ، با و ھم۶٠ ۀاين رژيم در دھ جنايات

  .داشتند یخاطره آن عزيزان را گرام

صورت گرفت که در  در اين فاصله چند سخنرانی.  ادامه داشت۵ظھر شروع و تا ساعت   ازاين مراسم ساعت دو بعد

. لندی از تجارب اسارت خود در چنگال مزدوران جمھوری اسالمی صحبت کردندازبان ھ رفيق زن بها دو  ھ ميان آن

و پخش موزيک لحظه  در طول مراسم ھمچنين چند اطالعيه خوانده شد. رو شده سخنرانی ھا با استقبال جمعيت روب اين

برگزارکنندگان اين حرکت مبارزاتی به گوش پيام  دو امری که کمک می کرد تا. ُای از بلندگوھای پوديم قطع نمی شد

 لندیاکسيون اجرای موزيک زنده توسط گروه ھايکی از برنامه ھای اين . برسد تعداد ھر چه بيشتری از بازديدکنندگان

)The Bucher Boyz ( ھای ضد سرمايه داری شان توجه بسياری از رھگذران را به برنامه جلب بود که با آھنگ
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به اھداف خود  کسيون با موفقيت ھمراه بوده وا روشن بود که اين ً، کاماله استقبال مردم از مراسم  ببا توجه. نمودند

   .رسيده است

کتاب آن  ی ميز کتاب به پخش آثار و نشريات سازمان پرداختند و ميزئلند با برپااخلق ايران در ھ فعالين چريکھای فدايی

ميز کتاب و آرم سازمان گرفته شد و  لم ازت تعداد زيادی عکس و فدر طول حرک. ھا تعداد زيادی بازديدکننده داشت

 پرسش ھا پاسخ ۀ به ھمءولين ميز کتاب طرح می کردند که رفقاؤمس برخی از بازديدکنندگان پرسش ھای خود را با

  .ھای الزم را می دادند

 سخنرانی و اجرای موزيک و ی که از کشورھای ديگر برایئويروس کرونا برخی از رفقا سفانه به دليل اپيدمیأمت

قرار بود يکی از  ُاز جمله رفيق محمد ھشی که. در مراسم دعوت شده بودند ، نتوانستند در مراسم شرکت کنند شرکت

برگزار کنندگان فرستاد و صحبت ھای او به  سخنرانان اين مراسم باشد ولی اين رفيق صحبت خود را ضبط و برای

    .ن رسيداحاضر به سمعزبان انگليسی از بلندگو پخش و 

  ! باد جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامیۀ ھمۀياد و خاطر

  ! گرددجمھوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود بايد

  !استثمارگران در ھم می شکنيم بساط دار و شکنجه را با انقالب عليه! نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم

  د ھلن- دايی خلق ايران در آمستردامفعالين چريکھای ف

  ٢٠٢٠ست گا ٣١

  


