
 از مراسم سی مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی یگزارش

 هلند- در آمستردام  

  
با شکوهی بود که در  یشاهد آکسیون اعتراض، ( دام) میدان مرکزی آمستردام،  8102روز شنبه اول سپتامبر 

به  06ه در سال یاد زندانیان سیاسی ای ک بزرگداشتو به خصوص  01گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان دهه 

بدست دژخیمان جمهوری اسالمی در زندانهای  که سی سال پیشکشتاری . برگزار شده بود ، قتل رسیدند

 .سراسر کشور سازمان داده شد و طی آن هزاران زندانی سیاسی به قتل رسیدند

 

ردام که فعالین از سوی کمیته میز کتاب آمست، حرکت که با استقبال ایرانیان مقیم این شهر مواجه شد  این

 این مراسم در  .فراخوان داده شده بود، چریکهای فدائی خلق در آمستردام از تشکیل دهندگان آن می باشند 

سرکوبگری  .میدان مرکزی شهر برگزار گشت که یکی از شلوغ ترین مراکز رفت و آمد در آمستردام می باشد

ردم ما که در خیزش های اخیر بطور روزانه در های نزدیک به چهل سال سلطه جمهوری اسالمی و مطالبات م

در فواصل  شده بود وبه زبان انگلیسی بر بنرهای مختلفی نوشته ، گوشه و کنار کشور فریاد زده می شود 

از بلندگو هم سیاستهای ددمنشانه رژیم به زبان های هلندی، انگلیسی و فارسی توضیح و افشاء می  مختلف

 6بیش از  که 06چندین بار رفیق دمحم هشی یکی بازماندگان کشتار سال در فاصله برگزاری این مراسم . ندشد

به زبان انگلیسی برای بازدیدکنندگان از این ، را تجربه کرده است  01سال زندانهای جمهوری اسالمی در دهه 

بر آرمانهای ، می در زندانها سخنرانی نمود و طی سخنان خود ضمن برشمردن جنایات جمهوری اسال، آکسیون 

آرمانها و مطالباتی که این روز ها در خیابانهای سراسر کشور از . زندانیان سیاسی قتل عام شده اشاره نمود

که تجربه نشان داده تنها با نابودی " نان، کار و آزادی"در واقع . دنسوی توده های بپاخاسته فریاد زده می شو

برای دستیابی به آن علیه  01همان مطالبه ایست که نسل سال ، ست جمهوری اسالمی دست یافتنی ا

 .جمهوری اسالمی بپاخاسته بود و وحشیانه سرکوب شد

 

مختلف از حرکت اول سپتامبر  ملیتهایمردم  زیادی ازتعداد ، با توجه به توریستی بودن محل برگزاری این حرکت 

 .ا برگزارکنندکان این مراسم اعالم کردندبازدید کرده و به شکل های مختلف همبستگی خود را ب

 

 هلند - فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آمستردام

 8102سپتامبر چهارم 

 

   


