
 

 !در ھلند، قتل عام شدند 67اطره زندانيانی که در سال يادمان خ گزارشی از مراسم 

 به اين حرکت. برگزار شد  کدر مقابل پارلمان ھلند در دن ھابعد از ظھر  تجمع اعتراضی ای  3تا  1ساعت  ازسپتامبر  2روز جمعه 
در جريان قتل عام کمونيستھا و آزاديخواھانی که  خاطره ھمه در گراميداشت ياد و تعدادی از نيرو ھای سياسی در ھلند و  ابتکار

سرنگون باد رژيم جمھوری "شعار   کهمزبور تجمع در   .،  شکل گرفته بودخون نشستندبه   67زندانيان سياسی درتابستان  سال 
مرگ بر "،   "زنده  باد سوسياليسم "چون ی ئبا شعار ھاپالکارد ھائی   ،به نمايش گذاشته شده بوددر آن ا برجستگی ب"  اسالمی
 در جريان. به چشم می خورد "زندانی سياسی آزاد بايد گردد "و  "مرگ بر جمھوری اسالمی"،" مرگ بر امپرياليسم "  ، "ديکتاتور

ضی ای را به اجرا گذاشت که با آن سارا تبريزی رقص اعترال فعالين سياسی مواجه گشته و در طی ابا استقب اين تجمع اعتراضی که  
اين رقص . استفاده از سمبل ھايی مثل سيم خاردار و گل سرخ مردم در بند و ضرورت مبارزه برای رھائی آنھا را به نمايش گذاشت

ھر روزه  و سرکوب   نمايشنامه ای از ناصر نجفی بر عليه حجاب ھنرمندانه با استقبال شرکت کنندگان مواجه گرديد   در ادامه برنامه
با شرکت تظاھرکنندگان  وايفای نقش به  که در آخر نمايش دبه اجرا در آم  و دستگيری خيابانی و در گيری  روزانه مردم با ماموران

  .پايان رسيد

  

 وان دھنده اين حرکت بودند با گذاشتن ميز کتاب که با شعارھلند که خود يکی از نيرو ھای فراخفعالين چريکھای فدائی خلق ايران در 
با استقبال تظاھرکنندگان تابھا و نشريات سازمان پرداختند که کبه ارائه  مزين گرديده بود " مرگ بر امپرياليسم، زنده باد سوسياليسم "

حدود يک در يک حرکت افشاگرانه سالمی رفته و به دنبال اين تجمع اعتراضی تظاھرکنندگان به مقابل سفارت جمھوری ا .مواجه گرديد
سرنگون باد "ھمچون که در اين تظاھرات فرياد زده شد شعار ھائی شعار ھائی . ساعت  برعليه رژيم دار و شکنجه فرياد سر دادند

از . بود" ايد گرددزندانی سياسی آزاد ب"و" رژيم تروريست برو گم شو" ،"مرگ بر ديکتاتور" ،"جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته
آنجا که پليس از ترس يورش تظاھرکنندگان به سفارت از نزديک شدن جمعيت به درب سفارت جلوگيری می کرد  در تمام مدت 

به اين اقدام پليس اعتراض کرده و خواھان تجمع در مقابل درب سفارت دژخيمان جمھوری اسالمی  جمعيت تظاھرکننده  ،تظاھرات
ھمه يارانی که بر عليه ستم برخاستند و به "فتن تظاھرات در مقابل سفارت جمھوری اسالمی  مراسم يادمان خاطره با پايان يا . بودند

  .ان رسيديبه پا با موفقيت  نيز  "خون نشستند

  !به دست جالدان جمھوری اسالمی به قتل رسيدند 60آزاديخواھانی که در دھه  تمامی گرامی باد ياد کمونيستھا و

   !سی آزاد بايد گرددزندانی سيا

  !جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايدگردد
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