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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  ھالند خلق ايران در ئین چريکھای فدافعاال

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٧

  
   در شھر آمستردام۶٠ ۀ در دھياد قربانيان کشتار جمھوری اسالمیبزرگداشت گزارشی از برگزاری 

  
 و در بزرگداشت ياد ۶٧در بيست و ھشتمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم جمھوری اسالمی در تابستان 

ست  آگ٢٠ی جمھوری اسالمی، روز شنبه ھا  در سياه چال۶٠ ۀھا و جانباختگان کشتار خونين دھ تمامی کمونيست

 و از جمله ھالند "ز کتاب آمستردامي مۀتيکم"توسط که اين مراسم .  برگزار شدھالند، مراسمی در شھر آمستردام ٢٠١۶

برگزار . شھر آمستردام آغاز شد" دام"ظھر در ميدان   بعد از٣از ساعت ه بود ی خلق سازمان يافتئن چريکھای فدافعاال

بزرگ   و عکس ھایپالکاردتعداد زيادی  ،اطالعاتی در وسط ميدان يک پوديوم و يک چادر ئیمراسم، با برپاکنندگان 

شعار ھای بزرگ مرگ بر ھمچنين . در شھر ھای مختلف نصب کرده بودندردستان و ُھا در ک  اعدامراجع به

ن ا مختلف به نمايش درآمده بود که توجه عابری اسالمی در نقاطو نابود باد رژيم جمھورامپرياليسم، زنده باد سوسياليزم 

 و در ۶٠ ۀن در دھاھا و مبارز  بخش ديگری از پالکاردھا حاوی اطالعات در مورد اعدام کمونيست .را جلب می کرد

 کوتاھی از چگونگی روی ۀھمچنين تاريخچ. به دست جالدان جمھوری اسالمی بود ۶٧ اوج آن يعنی قتل عام سال ۀنقط

 سال گذشته به زبان ٣٧اين رژيم با تمام دار و دسته ھای درونی اش در طول جنايات ھوری اسالمی و کار آمدن جم

انگليسی در روی تعداد ديگری از پالکاردھا چاپ شده بود که اطالعات عينی و ارزشمندی را راجع به وضع ايران در 

تر   کنندگان غير ايرانی فرصت می داد تا ھر چه بيشبازديد وجود اين پالکاردھا به. اختيار بازديد کنندگان قرار می داد

 در مورد اوضاع و ءبا رفقا،  متون انگليسی ۀآنان با ديدن تصاوير و مطالعبسياری از با اوضاع ايران آشنا شده و 

مچنين کشور خودشان صحبت می کردند و از تصاوير اعدام ھا و جنايات جمھوری اسالمی عکس می و ھشرايط ايران 

  . گرفتند
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 در چند نوبت در پشت تريبون قرار گرفت و در مورد ۶٠ ۀدر طول اين حرکت رفيق محمد از زندانيان سياسی دھ

 و ۶٠ ۀدر جريان کشتار سيستماتيک دھ، تجارب عينی خود از شکنجه ھا و جنايات جمھوری اسالمی عليه مردم ايران 

ثير أن را تحت تاکه به شدت حاضر صحبت نمود نارحاضبه زبان انگليسی برای  در زندان ۶٧ويژه قتل عام سال ه ب

  . قرار داد و جمعيت وی را مورد تشويق قرار دادند

 ۀدر فاصلھای مختلف  تياز کشورھا و مل انقالبی یابتکار جالب ديگر برگزار کنندگان مراسم پخش موسيقی و سرودھا

ن شکنجه و اعدام و سرکوب و کشتار جمھوری ھمچنين اطالعات ارزشمندی در مورد جنايات ماشي. بين برنامه ھا بود

ی و فارسی به طور متناوب پخش می شد که توجه ھالنداسالمی در قالب فايل ھای صوتی به زبان ھای انگليسی و 

  .  جمعيت حاضر را به خود جلب می کرد

اسی در بين  و خواست آزادی زندانيان سي۶٠ ۀدر طول مراسم صد ھا اعالميه و تراکت با موضوع کشتارھای دھ

  .     جمعيت پخش شد

، امريکا عربستان سعودی، ،سوری بازديدکنندگان اين بود که در جريان صحبت با اين حرکتيکی از نکات جالب 

خالف تبليغاتش رژيمی وابسته می دانستند که ھا جمھوری اسالمی را  اکثريت آن ... ورد ُلبنان، آذربايجان، ترکيه و ک

ھای  کارانه عليه خلق  در منطقه مشغول نقش آفرينی ھای جنايتامريکا ھای خارجی امپرياليسم  با سياستئیدر ھمسو

 معتقد بود که جمھوری ئیامريکابه طور مثال يک مرد . می باشد... تحت ستم منطقه در عراق و افغانستان و سوريه و

ھا بر سر کار آورده شده و   در منطقه بوده و توسط آنامريکااسالمی ايران انعکاس منافع و سياست خارجی دولت 

يک جوان لبنانی نيز با اشاره به وابستگی ھای مالی حزب هللا به جمھوری اسالمی و . مورد حمايت قرار گرفته است

در منطقه از بروز و رشد سريع گرايش ھای جديد در بين جوانان مبارز برای فاصله  اين نيرو ۀت ھای چپ ستيزانسياس

   .لی صحبت می کردئي جنبش عليه اشغالگران اسراۀگرفتن از حزب هللا و پيشبرد مستقالن

. مادرش در اين مراسم بودبه ھمراه  اسپانيا باسکاز  حضور يک نوجوان  حرکتيکی ديگر از نکات بسيار جالب اين

 فعاليت مبارز باسک بود که اکنون به دليلن  پدر اين نوجوان از فعاال.بودباسکی در واقع وی فرزند يک زندانی سياسی 

نوجوان نامبرده به دقت تمامی اطالعيه ھای موجود در . ھای مبارزاتی خويش در زندان ھای فرانسه به سر می برد

 و صحبت کرد ء با رفقاسپس به تفصيلھا پرداخت وی  جمع آوری و به خواندن آن ،سی بودکه به زبان انگليرا مراسم 

 و ھمچنين وضع زندانيان سياسی، مبارزات ۶٠ ۀاالت زيادی در مورد مراسم بزرگداشت ياد جانباختگان کشتار دھؤس

ع که به پدر خود افتخار می اين نوجوان آگاه و شجا. مردم ايران، جنبش زنان و ماھيت جمھوری اسالمی مطرح کرد

 ۀن ساير کشور ھا دارند و آيا خانواده ھای ستمديدان ايرانی ھيچ ارتباطی با مبارزاکرد می خواست بداند که آيا مبارز

ھا ھيچ گونه ارتباطی دارند يا نه،  آنبا از وضع زندانيان سياسی ساير کشور ھا اطالع دارند و يا زندانيان سياسی ايران 

ن ايرانی در ااين نوجوان در پايان ضمن قدردانی از کوشش مبارز.  موارد توضيحات الزم به وی داده شدکه در اين

  . خلق ايران گرفتئیمورد زندانيان سياسی يک عکس يادگاری در کنار آرم چريکھای فدا

 ميز کتاب و ئیبا برپا که  خلق ايران در آمستردام از سازمان دھنگان اين حرکت مبارزاتی بودندئین چريکھای فدافعاال

 جنايت کار رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری ۀپخش صد ھا اعالميه به زبان انگليسی در ميان جمعيت به افشای چھر

در  . اسالمی و ضرورت دفاع از مبارزات کارگران و توده ھای ستمديده عليه رژيم داعشی حاکم بر ايران پرداختند

افته و يدر مراسم حضور نيز لمان و انگلستان اکھای فدائی خلق از ين چر تعدادی از فعاال،ن تالش انقالبیيھمگامی با ا

  .ن حرکت نشان دادنديبانی خود را از ايپشت
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برخی جوانان در مورد سازمان و . سازمان در اين مراسم ديدن کردندن از ميز کتاب فعاال ايرانيان ی ازتعداد زياد

 برخی از شرکت کنندگان .االت خود را مطرح می کردندؤ پرداخته و سء با رفقاحبتصتاريخچه و فعاليت ھای آن به 

    . عکس گرفتندنی و غير ايرانی درکنار آرم و پرچم ھای سازماناراي

 يک مراسم ۶٠ ۀمراسم بزرگداشت بيست و ھشتمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی توسط جمھوری اسالمی در دھ

 افشای چھره جنايت کار رژيم جمھوری اسالمی در افکار عمومی و رساندن صدای ارزشمند و موفق مبارزاتی در

  .زندانيان سياسی و خانواده ھای اعدام شدگان اين قتل عام به گوش مردم بود

  ھالند خلق ايران در ئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١۶ست  آگ٢١

 

 
 


