
گزارشی از برگزاری گردهمایی به مناسبت دو روز بزرگ تاریخی در هلند

بـعدازظهـر روز شـنبه ۱۲ فـوریـه ۲۰۲۲ بـه مـناسـبت پـنجاه و یـکمین سـالـگرد حـماسـه سـیاهـکل و چهـل و سـومـین سـالـگرد قـیام 
پـر شـکوه تـوده هـا دربـهمن سـال ۱۳۵۷ مـراسـم بـزرگـداشـتی در مـیدان دام آمسـتردام بـرگـزار شـد. ایـن مـراسـم تـوسـط کـمیته 
حـمایـت از مـبارزات کـارگـران و زحـمت کـشان ایـران در هـلند کـه فـعالـین چـریـک هـای فـدایـی خـلق ایـران در هـلند بـخشی از آن 

هستند برگزار شد.
در ایـن گـردهـمایـی تـعدادی از ایـرانـیان مـبارز و فـعالـین سـیاسـی مـقیم آمسـتردام شـرکـت کـردنـد و دو روز بـزرگ تـاریـخی را 
پـــاس داشـــتند. در جـــریـــان مـــراســـم، پـــیام کـــمیته حـــمایـــت از مـــبارزات کـــارگـــران و زحـــمت کـــشان ایـــران - هـــلند بـــه زبـــان هـــای 
فـارسـی، انـگلیسی و هـلندی، در بـزرگـداشـت جـان بـاخـتگان ایـن دو روز بـزرگ تـاریـخی، افـشای مـاهـیت وابسـته و ضـد خـلقی 
رژیــــم جــــمهوری اســــالمــــی و هــــمچنین بــــزرگــــداشــــت شهــــدای قــــیام دی ۹۶ و آبــــان ۹۸ و تــــمامــــی جــــان بــــاخــــتگان راه آزادی و 

سوسیالیسم خوانده شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

در طـول مـراسـم مـوزیـک هـای انـقالبـی مـربـوط بـه روزهـای قـیام و هـمچنین سـرودهـای  سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق ایـران 
کــه بــدون کــالم و بــا اجــرای تــازه ضــبط شــده بــودنــد نــیز پــخش شــد. در جــریــان بــرگــزاری ایــن گــردهــمایــی، شــعارهــای زیــادی 
عــلیه تــمامــیت رژیــم جــمهوری اســالمــی ســر داده شــد و هــمچنین خــواســت حــق طــلبانــه کــارگــران و زحــمت کــشان ایــران یــعنی 
نـابـودی رژیـم جـمهوری اسـالمـی و آزادی زنـدانـیان سـیاسـی در شـعارهـا و سـخنرانـی هـا پـژواک یـافـت. یـکی از رفـقای جـوان 

نیز شعری که خودش در توصیف سیاهکل سروده بود را برای حضار قرائت کرد.

در محـل آکـسیون بـنرهـای زیـبای زیـادی حـاوی شـعارهـای مـبارزاتـی عـلیه امـپریـالـیسم و رژیـم جـمهوری اسـالمـی و هـمچنین 
تــصاویــر جــان بــاخــتگان دو روز بــزرگ تــاریــخی و شهــدای قــیام گــرســنگان در ســال هــای اخــیر نــیز بــه نــمایــش درآمــده بــود کــه 
تـوجـه بـازدیـد کـنندگـان را بـه خـود جـلب مـی کـرد. تـعدادی از بـازدیـدکـنندگـان در همبسـتگی بـا بـرگـزار کـنندگـان ایـن مـراسـم بـه 

کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت کشان ایران کمک مالی کردند.

فـعالـین چـریـک هـای فـدایـی خـلق ایـران ضـمن شـرکـت فـعال در سـازمـان دهـی و بـرگـزاری ایـن حـرکـت مـبارزاتـی بـا گـذاشـنت مـیز 
کتاب و بر افراشنت آرم سازمان، انتشارات سازمان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

مراسم یادمان دو روز بزرگ تاریخی از ساعت یک بعدازظهر آغاز و پس از ۲ ساعت با موفقیت به پایان رسید.

فعالین چریک های فدایی خلق ایران در هلند
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