ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دهﻪ  ۶٠در ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺴﺘﺮدام

در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧و در
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮﻧﻴﻦ دهﻪ  ۶٠در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ،
روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،٢٠١۶ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺴﺘﺮدام هﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ "ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻴﺰ
ﮐﺘﺎب ﺁﻣﺴﺘﺮدام" هﻠﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﻴﺪان
"دام" ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺴﺘﺮدام ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﻮدﯾﻮم و ﯾﮏ ﭼﺎدر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در وﺳﻂ
ﻣﻴﺪان ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﯼ ﭘﻼﮐﺎرد و ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﺑﺰرگ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن و در ﺷﻬﺮ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎر هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم و ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮﯼ از ﭘﻼﮐﺎردهﺎ ﺣﺎوﯼ اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣﻮرد اﻋﺪام ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در دهﻪ  ۶٠و در ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺁن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼدان
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دار و دﺳﺘﻪ هﺎﯼ دروﻧﯽ اش در ﻃﻮل  ٣٧ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در روﯼ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮﯼ از ﭘﻼﮐﺎردهﺎ
ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪﯼ را راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﺮان در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد .وﺟﻮد
اﯾﻦ ﭘﻼﮐﺎردهﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ داد ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ و ﺑﺴﻴﺎرﯼ
از ﺁﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  ،ﺑﺎ رﻓﻘﺎ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻋﺪام هﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ رﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دهﻪ  ۶٠در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ در ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎرب ﻋﻴﻨﯽ ﺧﻮد از ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان  ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ
دهﻪ  ۶٠و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧در زﻧﺪان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد و ﺟﻤﻌﻴﺖ وﯼ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﺳﺮودهﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ و ﻣﻠﻴّﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪﯼ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام و ﺳﺮﮐﻮب و
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ هﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و هﻠﻨﺪﯼ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﻃﻮل ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺪ هﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ و ﺗﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺘﺎرهﺎﯼ دهﻪ  ۶٠و ﺧﻮاﺳﺖ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮرﯼ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻟﺒﻨﺎن ،ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ُﮐﺮد و ...اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁن هﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺶ رژﯾﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در هﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ هﺎﯼ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
ﻣﺮد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻮدﻩ و ﺗﻮﺳﻂ ﺁن هﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻮان ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب اﷲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﭼﭗ ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻴﺮو در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﺮوز و
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮاﯾﺶ هﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮاﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﺰب اﷲ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺮاﯾﻴﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان از ﺑﺎﺳﮏ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﺎدرش در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﻮد .در واﻗﻊ وﯼ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳﮑﯽ ﺑﻮد .ﭘﺪر اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎرز ﺑﺎﺳﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
دﻟﻴﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ در زﻧﺪان هﺎﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻮد را ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺁن هﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﯼ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺳﺌﻮاﻻت زﯾﺎدﯼ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺸﺘﺎر دهﻪ  ۶٠و هﻤﭽﻨﻴﻦ
وﺿﻊ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﻣﺎهﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺁﮔﺎﻩ
و ﺷﺠﺎع ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ هﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮر هﺎ دارﻧﺪ و ﺁﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان از وﺿﻊ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر هﺎ
اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺁن هﺎ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم ﺑﻪ وﯼ دادﻩ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻮﺟﻮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎرﯼ در ﮐﻨﺎر ﺁرم
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺁﻣﺴﺘﺮدام از ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﮕﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻴﺰ
ﮐﺘﺎب و ﭘﺨﺶ ﺻﺪ هﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﯼ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ داﻋﺸﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در هﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻼش اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻌﺪادﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﻳﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ از ﺁﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﯼ از اﯾﺮاﻧﻴﺎن از ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺁن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﻴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ درﮐﻨﺎر ﺁرم و ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دهﻪ  ۶٠ﯾﮏ
ﻣﺮاﺳﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در اﻓﺸﺎﯼ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳﺎﻧﺪن
ﺻﺪاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در هﻠﻨﺪ
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