
 گزارش برگزاری مراسم یادمان سیاهکل و قیام بهمن

 هلند -آمستردام  

 

 21یاهکل در در بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رستاخیز س،  2911بهمن  21، برابر با 0202فوریه  7روز یکشنبه 

مراسمی در ،  2937بهمن سال  00و  02چهل و دومین سالروز قیام پر شکوه توده ها در و همچنین  2931بهمن 

 . میدان دام آمستردام در هلند برگزار شد

که فعالین چریکهای " یته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلندکم"فراخوان این مراسم توسط 

های  به محدودیت با توجه. سازماندهی و برگزار شد، فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن می باشند داده 

بهمن ناشی از همه گیری ویروس کرونا و شرایط قرنطینه، امسال مراسم بزرگداشت رستاخیز سیاهکل و قیام 

در حالی که برغم . بلکه در فضای آزاد برگزار شد، مانند هر سال نه به صورت جلسات حضوری در سالن  37

ت ی و از جمله هوای بسیار سرد و برف و باد، مسافرت و تردد در سطح شهر به سختی صورشرایط بسیار بد جو  

شرکت کردند و اجازه ندادند که شرایط با پیگیری و همبستگی در این مراسم  می گرفت، دوستان و رفقای مبارز

نامطلوب به مانعی جهت بزرگداشت یاد رزمندگان سیاهکل و توده های مبارز و جان باخته در انقالب سالهای 

 . تبدیل گردد 36-37

 37محل برگزاری مراسم با بنرها و تصاویر زیبایی از رزمندگان سیاهکل و مبارزات توده های قیام کننده در بهمن 

حاضران مجبور بودند که ، به علت باد شدید . یین شده بود و آرم پر افتخار سازمان نیز در محل نصب شده بودتز

عدادی از عابرین و همچنین رفقایی از ، تاشته نگه دارند که در این زمینه میله های بنرها را تا انتهای مراسم برافر

ند نیز رفقای برگزار کننده را از ابتدا تا انتها یاری سایر جریانات مبارز که برای شرکت در مراسم حاضر شده بود

در طول مراسم اطالعیه کمیتۀ . تر انجام شود کرده و کوشیدند تا این مراسم بزرگداشت هر چه بهتر و با شکوه

و همچنین ترانه سرودهای  دهگردی و پخشبه زبانهای فارسی، هلندی و انگلیسی خوانده  ،برگزار کننده مراسم 

برخی از مبارزین سایر کشورها و از جمله فردی که خود را اسپانیائی معرفی . ندالبی پخش شدمبارزاتی و انق

میکرد ، در طول مراسم به رفقا کمک می کرد و به این ترتیب همبستگی خود با آرمانهای آزادیخواهانه رزمندگان 

 . سیاهکل و مردم ایران را به نمایش گذارد

ی بیش از دو ساعت ادامه یافت و در یک فضای ن، برغم شرایط بد جو  مراسم بزرگداشت سیاهکل و قیام بهم

 . به پایان رسیدظهر  از بعد 3همبستگی و اتحاد در ساعت 

 !جاودان باد خاطره فراموش نشدنی رزمندگان سیاهکل

 !75درود بر توده های قیام کننده علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه در بهمن 

   



 !زنجیریشمرگ بر امپریالیسم و سگهای 

 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 !پیروز باد سوسیالیسم! زنده باد انقالب

 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
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