
ھلند: به یاد جان باختگان قتل عام زندانیان سیاسی در دھه شصت 

با فرا رسیدن سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت کشان ایران – 
ھلند که فعالین چریک ھای فدایی خلق در ھلند یکی از تشکیل دھندگان آن می باشند، مراسمی را برای 

بزرگداشت یاد ھزاران تن از جان باختگان این جنایت تاریخی در میدان "دام" آمستردام برگزار کردند.  

در جریان این حرکت تصاویر بزرگی از گوشه ھایی از جنایات جمھوری اسالمی علیه کارگران و خلق ھای تحت 
ستم در محل آکسیون نصب شده بود که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب می کرد. در طول مراسم 

سخنرانی ھایی راجع به ماھیت رژیم جمھوری اسالمی و گستردگی جنایات آن در سرکوب و کشتار توده ھای 
تحت ستم در طول بیش از ۴٠ سال ضبط شده بود به زبان ھای فارسی، انگلیسی و ھلندی چند بار از بلندگو 

پخش شد. در بخش دیگری از این حرکت چند ترانه سرود با ھنرمندی ھنرمند نوجوان، آناھیتا، اجرا شد. 
ھمچنین اطالعیه کمیته به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی از تریبون مراسم خوانده شد. 

فعالین چریک ھای فدایی خلق ایران با نصب پرچم سازمان و بنرھای افشاگرانه و ھمچنین برقراری میز کتاب، 
فعاالنه در این آکسیون شرکت کردند و تعداد زیادی کتاب ھا و نشریات سازمان را توزیع کردند. در جریان این 

برنامه یکی از مزدوران رژیم تالش کرد تا پرچم سپاه پاسداران ضد خلقی را در نزدیکی محل برنامه نصب کند 
که توسط رفقا از محل دور شد. 

از آنجا که نیروھای سیاسی افغان در واکنش به تحوالت اخیر در این کشور، در ھمان روز و در ھمان محل 
علیه به قدرت رسیدن دوباره طالبان برنامه داشتند به خواست آنھا و در ھمبستگی با مردم تحت ستم 

افغانستان رفقای برگزار کننده ساعت برنامه خود را تغییر دادند. 

پس از پایان برنامه بزرگداشت یاد زندانیان قتل عام شده در دھه شصت، رفقای برگزار کننده این آکسیون در 
ھمبستگی با توده ھای تحت ستم افغانستان علیه امپریالیسم و مزدوران تبھکار طالبان که با اراده و 
تسھیالت دولت آمریکا ھم اکنون به قدرت سیاسی دست پیدا کرده و بر جان و مال توده ھای محروم 

افغانستان حاکم شده اند، در برنامه ی ترتیب داده شده توسط افغان ھا نیز شرکت کردند. به دنبال پایان این 
برنامه راھپیمایی بزرگی از محل آکسیون آغاز شد که حدود ١٠٠٠ نفر در آن شرکت کردند. 

جاودان باد خاطره جان باختگان قتل عام دھه شصت 
زنده باد انقالب! پیروز باد سوسیالیزم! 

فعالین چریک ھای فدایی خلق ایران در ھلند 
٣١ آگوست ٢٠٢١ 


