
  در آمستردام هلند۶٠شهدای دهه  بزرگداشت خاطره مراسم گزارشی از 

   

  

 این ی هر دو  . شاهد دو مراسم جداگانه بودشهر آمستردام در هلند ، ٢٠١٧در روز های دوم و سوم سپتامبر 

 در مصاف با رژیم ددمنش ۶٠بر پا شده بود که در دهه خواهانی  آزادیدر گراميداشت یاد و خاطره مراسم ها 

   .کردندآزادی و سوسياليسم شان را وثيقه رسيدن به  جاناسالمی جمهوری 

یکی از اعضای ، که فعالين چریکهای فدائی خلق در هلند  با فراخوان کميته ميز کتاب آمستردام دو مراسماین 

دو روز بر نقش این رفقا و برگزار کنندگان مراسم در جریان تبليغات خویش در طول  . برگزار شد، آن می باشند 

یعنی  ،نقطه اوج آن  و ۶٠ دهه کشتاررژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی به مثابه مسئول اریخی و تبهکارانه ت

 ءگر را افشا های ضد خلقی این رژیم سرکوب تاکيد کردند و سياست ۶٧در سال اسی کشتار زندانيان سي

و دسته  با همه دار این رژیم که بدون نابودیبر این حقيقت تاکيد گشته بود ، در هر دوی این مراسم   .نمودند

آن جان های شيفته که  یعنی ۶٠جانباختگان دهۀ های  درونی اش امکان رسيدن به آرمان کار های جنایت

  . وجود نخواهد داشت، قهرمانانه در مقابل ولی فقيه ایستادند و تف بر چهره جادوگر پير انداختند 

 



بود که بر آنان اوی نمایشگاه عکس و بنر هائی ح، آمستردام برگزار شد " دام" مراسم روز شنبه که در ميدان

بازدید از این نمایشگاه عکس و  . به زبان انگليسی نوشته شده بودخالصه ای از عملکرد جمهوری اسالمی 

همچنين در . هر وجدان آگاهی را با عمق ددمنشی دیکتاتوری حاکم بر ایران آشنا می نمود،  مطالعه مطالب آن

،  در رابطه با اوضاع جاری در ایران تحت سلطه جمهوری اسالمی از پشت بلندگو، مطالب کوتاهی  طول مراسم

 انگليسی و فارسی به سمع حاضرین می رسيد و توجه عابرین را به خود جلب می ، های هلندی به زباندائما 

به زبان انگليسی بار ها بخش  نيز ۶٧شتار سال شی از بازماندگان ک در جریان این مراسم رفيق محمد ُه.کرد

این سخنرانی های . خود در زندان اصفهان را با مردم در ميان گذاشتعينی و سرگذشت هائی از تجربيات 

  .با استقبال جمعيت روبرو می شدافشاگرانه 

ميز کتاب فعالين چریکهای ،  بعد ازظهر ادامه داشت ٧ تا ٣که از ساعت   قسمت دیگری از مراسم ميدان دامدر

با آثار و مواضع چریکهای فدائی تا امکان می داد بازدید کنندگان به گذاشته شده بود که  فدائی خلق در هلند

  .خلق هر چه بيشتر آشنا شوند

از شی رفيق محمد ُه، کتاب آمستردام برگزار شد  ميزدر مراسم روز یکشنبه سوم سپتامبر که در سالن محل 

 گوشه هائی از خاطرات خود در سال، به عنوان سخنران  که  حضور داشت۶٠ماندگان کشتار سراسری دهه زبا

این خاطرات حاکی از جنایات بی حد و مرز دژخيمان . های که در زندان اصفهان به سر می برد را مطرح کرد

، از   رفيق سخنران در جریان صحبت هایش . بود۶٠جمهوری اسالمی عليه زندانيان سياسی قهرمان در دهه 

و طرفدارانش بر پا شده بود اشاره کرد و با تکيه  ابتکار آیت اهللا منتظری به که " ولوژیکهای ایدئ کالس" بهجمله

ا هبعدجنایات اعمال ضد خلقی زندانبانان و دژخيمانی را توصيف نمود که ، بر واقعياتی که خود به چشم دیده بود 

 شکنجه جمهوری اسالمی را اصالح  در تالش بودند تا رژیم دار ووطلبان حکومتی پوشانده در لباس اطالح خود را 

  .پایه های استبداد دینی در ایران را محکم سازند، فریب مردم  پذیر جلوه داده و با

نوبت به پرسش و پاسخ رسيد که طی آن سخنران به پرسش ، و پس از یک تنفس کوتاه به دنبال این سخنرانی 

  . های حضار پاسخ داد

فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در هلند با ، ظهر ادامه داشت  بعد از ۵ تا ٢در این مراسم که از ساعت 

 .گذاشتن ميز کتاب به معرفی انتشارات سازمان پرداختند

  هلند -آمستردام فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در 

  ٢٠١٧ سپتامبر ١٠


