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  در هلند ، از جملهیاسي سیرويمتشکل از چند ن" ز کتاب آمسترداميته ميکم" ،  ١٣٩۵  بهمن٢۴کشنبه یدر روز 

 زي، رستاخیخیادمان دو روز بزرگ تاری در یهلند، مراسم بزرگداشت –ران ی خلق ای فدائیکهاین چريفعال

  .، برگزار کردند)١٣۵٧ بهمن ٢٢ و ٢١(ام توده ها در يو ق) ١٣۴٩ بهمن ١٩(اهکل يس

  

 به یخیع تاری از وقایري ماندگار و درس گیخی تاریدادهاین روی مراسم، بزرگداشت ای از برگزارجا که هدف از آن

 دست زدند و بر آن یدینده بود، سازمان دهندگان مراسم به ابتکار جدیمنظور کسب تجربه و  روشن نمودن راه آ

ها و احزاب   از سازمانیرخ مواضع ب، یخین دو روز بزرگ تاریشدند تا در مراسم امسال ضمن بحث در باره ا

ن بحث ها یدر ا.  بگذارندی کنند و به بحث جمعیام را به طور گذرا بررسيش و بعد از قي پیها  در سالیاسيس

د، رفراندم، ی  از حاکمبت جدیاسي سی هایروين احزاب و نی ایل هاي از جمله تحلیقرار بود که خطوط مشخص

 یستيالیان خط امام، جنگ امپریاصطالح دانشجو کا توسط بهیر سفارت آمري، تسخیاست جمهوریانتخابات ر

 ارائه دهنده بحث ها یها و احزاب، رفقا با توجه به کثرت سازمان. رندي قرار گیمورد بررس... ران و عراق و یا

ه بر مواضع مندرج در ي و کوشش کردند که با تکدهی مختلف را برگزیف هاي از طیاسي سیروهاي از نیتعداد

روها را در ين نی ایها استيها، س  آنی عملکردهاین با بررسيروها و همچني آن نیها ر ارگانیو ساات ینشر

 ها و یريها و موضع گ استين سی از ای گذارده و تجارب ناشی به بوته نقد و بررسیخی تاریچ هايتندپ

  .شان را مورد کنکاش قرار دهند یعملکردها

  

ده شده و به شرح ی متنوع و مختلف برگزی شدند از خطوط فکرن منظور انتخابی ای که برایها و احزاب سازمان

 ،"کومه له"ران یست ايحزب کمون  طبقه کارگر،یکار در راه آزاديران، سازمان پی خلق ای فدائیکهایچر: ر بودندیز

  .نيران و آرمان مستضعفین خلق ای، سازمان مجاهد)تياقل(ان ي، سازمان فدائ) م-ل-م(ران یست ايحزب کمون

  

 و ۵٧ام کننده در بهمن ي قیاهکل و توده هايکف س  رزمنده و جان بریاد رفقایداشت يکتاب با گرام زيه مبرنام

سم جان نهاده بودند، شروع شد و يالي و سوسی، که در راه آزاد١٣۵٧ام ي قبل و بعد از قی شهداین تماميهمچن

دنبال آن شرکت کنندگان مراسم به  داشتند و به یها را گرام  آنیاد تمامیقه کف زدن يک دقی ت حاضر بايجمع

 کارگران به ی جهانیها  خود را با آرمانیونال همبستگي سرود انترناسیپا خاسته و با  خواندن دستجمع

  . ش گذاشتندینما

  

 یها و نظرات و عملکردها ليز کتاب در مورد تحلي می توسط سه تن از رفقاییدر ادامه برنامه، طرح بحث ها

ش ی نمایعنی  ارائه دهنده بحث ین بحث ها، ابتکار رفقایان ایدر جر. ده در باال ارائه شدها و احزاب نامبر سازمان



ن قرار یمورد توجه حاضر،  کرده بودند ی مورد اشاره جمع آوریها  که از مواضع سازمانیی فاکت هایریتصو

 اجرا ی انقالبیها ودک و ترانه سریز موزيدر شروع و در خالل برنامه ن.  دادیگرفت و به بحث ها حالت زنده تر

  .شد

  

 نظرات و یمستردام نوبت به بحث آزاد و ارائه آز کتاب يته مي به روال معمول کار کمشهيدر خاتمه برنامه مثل هم

ش یاتفاق شرکت کنندگان خالقانه به ارائه نظرات خوه ب بین قسمت اکثر قریدر ا. دين رسیسئواالت حاضر

  .دز مطرح کردنيپرداخته و سئواالت خود را ن

  

بود ای  موفق و آموزنده ین در جلسه، مراسمی از حاضریاري به برداشت بسیخیادمان دو روز بزرگ تاریمراسم 

  د يان رسی به پایميقانه و صمي رفیک فضایدر که 

  

   هلند–ران ی خلق ای فدائیکهاین چريفعال

 ٢٠١٧ه ی فور١۶


