گزارش برنامهی  ١۵سپتامبر آمستردام

يادمان به خون خفتهگان دھهی  ۶٠و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان  ۶٧و تمام کسانی که برای آزادی و سوسياليزم پيکار
کردند و پرپر شدند؛ در  ١۵سپتامبر  ٢٠١٢در آمستردام  -ميدان دام با موفقيت برگزار شد.
اين برنامه که از ماهھا قبل با تالش کميتهی ميزکتاب آمستردام تدارک ديده شده بود ،ابتدا طبق روال ھر ساله در نشستی تھيهی
فراخوانی را جھت اتحاد عمل و برگزاری مشترک يادمان با برخی تشکالت و احزاب سياسی در ھلند ،در دستور کار خود قرار
داد ،که متعاقبن از آنان دعوت به جلسهی مشترک به عمل آمد ،علیرغم اين که اکثرن از اين فراخوان استقبال کردند ولی
متاسفانه نتوانستند در جلسات شرکت و مسئوليتی را بپذيرند ،برخی از نھادھای دعوت شده از جمله "کانون فرھنگی ايرانيان
ھلند" بنا به داليلی موجه نتوانستند در جلسات تدارکاتی و سازماندھی برنامه حضور مستقيم داشته باشند ،اما برخی مسئوليتھا
را پذيرفتند و از حاميان خوب اين يادمان بودند ،ھم چنان که تھيهی کليپ تبليغ برنامه محصول زحمات اين عزيزان بود و با
ارسال پيام مکتوب ،ھمبستگیشان را با مراسم و با زندانيان سياسی و خانوادهھای به خون خفتهگان اعالم داشتند.
از اين جھت "کميتهی ميزکتاب آمستردام" امسال مستقلن و با کوشش و ھم ياری صميمانهی تعدادی از رفقای خوب و گرامی
اقدام به برگزاری يادمان کردند .طبق قرار قبلی رفقا از ساعت  ١٢در محل برگزاری برنامه حضور يافتند .با استقرار پوديوم و
نصب شعارھا و پالکارتھا و برپائی نمايشگاه عکس راس ساعت  ٢با پخش سرودھای انقالبی برنامه شروع شد.
خوشبختانه در اين روز ھوا بسيار عالی و محوطهی وسيع ميدان دام پُر از جمعيت بود ،که بيشتر آنان توريست و از کشورھای
مختلف بودند ،ھدف ما ھم از انتخاب اين ميدان ھمين بود؛ افشای جھانی ھر چه بيشتر سه دھه جنايات رژيم جمھوری اسالمی و
طرح کشتار دھهی  ۶٠و قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٧؛ شعارھا که به زبانھای مختلف بودند ،پرچمھا و نمايشگاه عکس
مورد توجه و استقبال بسيار قرار گرفتند ،در حين اجرای برنامه رفقائی بيانيهی کميتهی ميزکتاب آمستردام را که به زبانھای
فارسی و ھلندی و انگليسی بودند بين بازديد کنندگان و رھگذران پخش میکردند و به سئواالت آنان در مورد مناسبت و موضوع
برنامه ،وضعيت و شرايط ايران پاسخ میدادند ،ھم چنين از پوديوم در بين اجرای موسيقی زنده ،بخشھائی از بيانيه به ھر سه
زبان خوانده میشد ،در اين بخش ھم کاری رفيق ھلندی اليزابت و ھم چنين دنيز عزيز نقش برجستهای داشت .حضور برخی رفقا
از شھرھای ديگر ھلند خود نيز اعالم ھم بستگی با اين برنامه بود.
حدود ساعت  ۵بعد از ظھر مجری برنامه ضمن سپاسگزاری از ھم کاری و شرکت افراد و خسته نباشيد به رفقای کميتهی برگزار
کننده پايان برنامه را با اين بيان اعالم داشت :ما بر اين ھستيم تا ھر سال و ھر ماه و ھر روز فرياد اعتراض و داد خواھی رفقا و
يارانمان و مردم محروم و ستمديدهی ايران تا سرنگونی کليت رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی باشيم.
کميتهی ميزکتاب آمستردام –  ١٩سپتامبر ٢٠١٢
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