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 دلنا ھ-  رانيکھای فدائی خلق ايرن چفعاال :رستندهف

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٩
  

 ! لنداگزارشی از مراسم بزرگداشت ياد زندانيان سياسی در ھ
  ۶٠ ۀ به ياد تمامی عزيزان قتل عام شده در کشتار دھئیشاخه ھای گل سرخ زيبا

  .!..ند سمبليک برافراشته شد ،بر فراز چوبه ھای دار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 با قساوتی ۶٠ ۀر دھخواه که ديست و آزادي ھزاران مبارز کمونۀاد و خاطري  اوت در گراميداشت ٣١روز شنبه 

ھای  دند، مراسمی از طرف جريانيسم جمھوری اسالمی به قتل رسياليم وابسته به امپريان  به دست رژير قابل بيغ

 Beurs Plein لند  در ميدانان چريکھای فدائی خلق ايران در ھميز کتاب آمستردام از جمله فعاال ۀمتشکل در کميت

قتل عام .  می باشد۶٧اسی در سال يان سين سالگرد قتل عام زنداني م٢۵مسال تابستان ا. آمستردام برگزار گرديد

قتل عامی که  طی آن و در مدت کوتاھی .  محسوب می گردد۶٠ ۀ اوج کشتار ھای دھۀوحشيانه ای که در واقع نقط

آتش قرار خته شدند و يا در مقابل جوخه ھای يھای جمھوری اسالمی به دار آو اسی در زندانيھزاران زندانی س

ن يات يزان و در محکومياد آن عزين مناسبت و به يبه ھم. ھای ضد خلقی ديگر به قتل رسيدند گرفتند و يا به روش
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ک در محل مراسم برقرار کرده و يچوبه ھای داری به صورت سمبل، ن مراسم ي برگزار کنندگان ات ددمنشانهايجنا

 به دار ۶٧اد آن گل ھای سرخ را که ددمنشانه در تابستان سال يا زان نموده بودند تياز ھر کدام شاخه ای گل سرخ آو

 توجه داً ين مراسم بودند مواجه شده و شدين ابتکار مبارزاتی با استقبال مردمی که شاھد ايا.  پاس دارند،خته شدنديآو

  . تی که رخ داده بود جلب نموديھا را به جنا آن

ران  يت از مبارزات مردم دالور ايران و حمايکتاتوری حاکم بر اي د خونبارۀن جھت افشای چھريدر اين مراسم ھمچن

 ۴ ۀدر فاصل. ندگرانه ای به معرض نمايش گذاشته شده بودءھا و نوشته ھای افشا بنر ھا، تصاوير و پالکارت

ع ي جمھوری اسالمی توزۀھای سرکوبگران استيه در رابطه با سيساعتی که اين مراسم ادامه داشت صدھا اعالم

لندی در افشای جنايات رژيم و اھای انگليسی و ھ ھمچنين در طول مراسم، به تناوب، اطالعيه ھائی به زبان. شد

ھای امپرياليست ھا و در دفاع از مبارزات کارگران و تمامی مبارزان دربند و زنان تحت ستم  عليه سياست

ن حرکت اعتراضی يدر طول ا. برای عموم قرائت شد) Elizabet( لندی اليزابتمضاعف ، توسط دوست ارجمند  ھ

وجود آورده بود به ه  که فضای مبارزاتی و خوبی را بندبه تناوب سرودھای مبارزاتی  نواخته شده و پخش می شد

  . ک با برگزار کنندگان ھمکاری می نموديخصوص  ھنر نمائی ھنرمند محبوب آناھيتا که با نواختن موز

 ۀادی مواجه شد و عمال به مرکزی جھت  مراجعي فدائی خلق در اين مراسم با استقبال زین چريکھاز کتاب فعااليم

نی با يپيليبرای نمونه  تعدادی جوان ف. ل شده بودياالت شان تبدؤگر کشورھا برای تماس و طرح سيلند و دامردم ھ

شتر از يه  و شناخت بيدادھای جاری در سوريه روز کتاب خواھان دانستن موضع سازمان نسبت بيمراجعه به م

اھکل برای کسب يت سيسا، شان  االتؤران شدند که ضمن پاسخگوئی به سيت زندگی و مبارزه مردم ايوضع

  .شدی ھا معرفی م شتر به آنياطالعات ب

  .مبارزاتی به پايان رسيدپر شور ن مراسم با خواندن سرود انترناسيونال در فضائ يا

 لندا ھ- رانيکھای فدائی خلق ايرن چفعاال

  ٢٠١٣اول سپتامبر 

 

 


