
  قتل عام زندانيان سياسیفاجعه سالگرد گزارشی از مراسم یادمان 
   دی سی واشنگتن– ۶٧ و تابستان ۶٠ دهه در

  
در گراميداشت ياد و خاطره هزاران زندانی شکوهی   ، مراسم با٢٠٠٨ سپتامبرچهاردهم روز یکشنبه در 
سی  در واشنگتن دیرسيدند  به دست جنايتکاران حاکم بر ايران به قتل ۶٧اسی که در تابستان سال يس

بازماندگان زندانيان سياسی  با کوشش جمعی از بيستمين سالگرد اين جنايت بزرگ  مراسم .برگزار شد
، فعالين سياسی اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن و فعالين چریکهای فدایی خلق مقيم واشنگتن و حومه سابق 
   .  ايرانيان ساکن اين منطقه در آن شرکت نمودند نفر از٢٠٠ از بيشو  دگردیدر واشنگتن برگزار ایران 

  
آغاز چراغ های سالن  با خاموش کردن برنامه ،سابقه یجهت زنده کردن هر چه بيشتر ابعاد اين جنايت ب

اعدام تير های خالص به شمردن سلول انفرادی یک  در یزندانی سياسی زن ، کم نوربر روی صحنه . شد
بسته شده در گلوی   فریاد، رساش با صداییهم رزمان غم از دست دادن  درکه اسيری. زدپردامی گان شد

 :سر می دهد زير با خواندن سرودهزاران جانباخته راه آزادی و سوسياليسم را 
  از هراسش ربود     ی تازه رسئگلها    از گلستان خلق    باز این دژخيم پليد"

  ... زان پس تا کنون     هزاران گل شکفتم خلقدر بستان رزآن ها رفتند و ليکن از هر قطره خون     
  "راه ما جز ره خلق چيست؟     جهان به از این راهی بهر ما نيستدر
  

  : چنين آغاز کردمجری برنامه ،به دنبال آن
   
  . زیرا که نان و آزادی را برای همه می خواستند، به نابودی ستم بر خاستند،آنان"
  

ران و برادران ، مادران و پدران ، همسران و فرزندان دستگير شده خود وقتی سراغ دختران و پسران ، خواه
  !را گرفتيم ، آن ها بيشرمانه اظهار بی اطالعی کردند

اما چند سال بعد ، وقتی که دختران و پسران ، خواهران و برادران ، مادران و پدران ، همسران و فرزندان 
ماالمال از عشقشان را با گلوله های سربی شکافتند ، آن مان را یا به طناب دار آویختند و یا سينه های 

  !و وسایل آن ها را وقيحانه به ما پس دادند گاه، ساِک لباس
مبادا که گور های شان، ميعادگاه !  آن ها حتی محل دفن عزیزان مان را موذیانه از ما مخفی نگاه داشتند

  !  همه عاشقان زندگی گردد
پر " نا شکفته" دست بسته ، پا بسته ، چشم بسته ، هم چون غنچه های آنان که عاشق ترین عاشقان را

  ... پر کردند
های چند دقيقه ای خود محکوم به اعدام نمودند و به " بی دادگاه"آنان که هزاران دختر و پسر جوان را در 

  ... جوخه های مرگ سپردند
بعد از شکنجه های طاقت فرسا ، تير باران و یا به آنان که هزاران زن و مرد مبارز و آزادیخواه را در زندان ها ، 

  ...دار آویختند
  ... آنان که سرکوب و شکنجه ، ُرعب و وحشت را ضامن بقای حکومت ننگين و نکبت بار خود می دانند

 به فراموشی ٦٠آنان که می خواهند کشتار هزاران زن و مرد آزادیخواه و سوسياليست ، در دهه خون باِر 
  : باید بدانند کهسپرده شود ،

دختران و پسران ، خواهران و برادران ، مادران و پدران ،  همسران و فرزندان توده های مردمی که عزیزان 
شان را در زندان های حاکمان جنایت کاِر جمهوری اسالمی از دست داده اند ، هرگز آن جنایات را فراموش 

  !خواهند بخشيدنخواهند کرد و مسبّبين و عامالن آن کشتار ها را ن
و کم رنگ  آنان که اميد واهی دارند که با گذشت زمان ، خاطره این قتل عام ها در حافظه مردم ما کم رنگ

 فراموش ميکنيم و نه می بخشيم و ایمان داریم  بدانند که ما این جنایات را نهتر شده تا نهایتا محو شود باید
  ".در دادگاه های خلق محاکمه شوندبه روزی که همه مسبّبين و عامالن آن کشتار ها 

  
  .پيام کميته برگزارکننده خوانده شد، بعد از یک دقيقه سکوت ایستاده آن گاه 

  
همه مرتجعين  در موردگر جمهوری اسالمی از همان بدو پيدایشش بازگو شد و  در این پيام ماهيت سرکوب

  : گفته شدقاطعانه پاک کنند، عمومیحکومتی که قصد دارند این فاجعه را از اذهان 
  
های  شان را ریختند ،اندام شان را با تيرهای زهر آلود شکافتند، خون شان را بستند، قلبهای های چشم"

شان  ها و خاطره های اما، نام های دسته جمعی بی نشان به خاک سپردند، شان را در گور سترگ
  .ن خواهد ماندهميشه جاودا عليرغم تمام ترفند های ارتجاعی در پهنه تاریخ برای

  



  
  

مردم جهان بویژه   باید به ،شکنجه گران رژیم جمهوری ایران را و ۶٧ و ۶٠های عامالن کشتار  آمران و
ه ید بچه زنده با کاران چه مرده و چرا که همه این جنایت. شناساند های کارگری معرفی و نهاد کارگران و

  .و به سزای جنایات خود برسند حاکمه شوندهای مردمی و علنی م جرم جنایت عليه بشریت در دادگاه
ن مثابه اجرای عدالت اجتماعی و اعالن این موضع است که مردم ایراه ها ب این جانی مجازات محاکمه و

این جنایت هولناک را  نه خاطره دان قهرمان خود را نه می بخشند وزنبویژه زحمتکشان هرگز قاتالن فر
  ...فراموش ميکنند

 برای مردم ایران روشن شده است که امپریاليستها بویژه ۶٧امروز بعد از گذشت بيست سال از کشتار 
های هزاران نفر  اعدام و باران ، تير ها، دار زدن امپریاليسم آمریکا امکان نداشت از محاکمات یک دقيقه ای و

که در فاصله چند  تعهد ایرانم هنرمندان و نویسندگان و شعرا دانشجویان مبارز، از مخالفين سياسی،
بدون شک امپریاليستها از وقوع این جنایت مطلع بودند ولی چون   .بی اطالع باشند شبانه روز اعدام شدند

  ".دردنشان ایجاب ميکرد در مقابل این فاجعه سکوت ک منافع
  

 ۶٧سال ن سياسی  از بازماندگان کشتار های زندانياُهشی، محمد ه برگزار کنندهتکميپيام  پس از اتمام
 و بياندستگيری خود در سن هفده سالگی از ی یهامحمد با شرح گوشه . سخنرانی خود را آغاز کرد

 به آن  حضار رابودنش رفته آنچه در سياه چال های جمهوری اسالمی بر وی و دوستاشمای کوچکی از 
" استحاله" رژیم هيچ گاه قابليت وی تاکيد کرد که این.   برد و اويندوران و درون زندان های مخوف اصفهان

 به خاطر دگر اندیشی که در آن هيچ کس  و آبادآزادو برای رسيدن به جامعه ای شدن را نداشته و ندارد 
بدست مردم ایران سرنگون می بایست  در آن اثری از شکنجه و زندان نباشد ، این رژیم ود وشنسرکوب 

و سپاه دهنده تشکيل ها، این سران ، سازگارا هاجاریان ، حهانجی برای گ ینقش  در این انقالب .دگرد
دست خود برای کسانی که به ند و امروزه ه ا داشتشرکتتوده های مردم  در سرکوب که وزارت اطالعات 

نا اميدوارانه مبلغ هشی بر خالف کسانی که .  می ریزند جائی نيستاشک تمساح  ،سانده اندقتل ربه 
اومت زندانيان سياسی را شکست رژیم قلمداد کرد و گفت اگر می  مق،دهستنشکست و پاسيفيسم 

وب و ارعاب کماکان در مقابله با جنبش های وسيع اجتماعی بينيم که این رژیم بعد از این همه سرک
 وی همچنين به نقش مهم ایرانيان و اپوزسيون برون از . دارداو نشان از ضعف این وحشيانه عمل می کند، 

به خارج از کشور، سعی بر نفوذ و به بيراهه کشاندن مبارزات " توابين"ه رژیم با ترفند صدور مرز اشاره کرد ک
   .   در خارج از کشور را دارد

  
 را با اش ، برنامه گرم خود تبعيدی با صدای مند معترضگيسو شاکری هنر، ُهشی محمد بعد از سخنرانی 

  این شعر.  را خواندخود اوستهای سروده از ایی که شعر زیب، و در ادامه آغاز کرد  "باطل السحر"ترانه 
  :  وی اظهار داشت.این فاجعه تاریخی داردحکایت از عمق 

  



. مادرم در زندان به سر نبرده است.   زندانی سياسی نبوده استمن دختر  !من زندانی سياسی نبوده ام"
شاهد عمق فاجعه ای من اما . تخواهرم به چوبه های اعدام سپرده نشده اس. برادرم شکنجه ندیده است

   ...".ای که در آن یک نسل قتل عام شدفاجعه . خونين بوده ام
  

 که  بياد و خاطره ی جان باختگان راه "چو جاوید شد، نام "گيسو بخش اول برنامه خود را با ترانه ، بعد از آن
  .ر قرار گرفترا اجرا کرد که شدیدا مورد استقبال حضااست سروده شده  ۶٧آزادی تابستان 

   
، یکی از نمایش های خود را نویس  نامهنمایشو تئاتر حسين افصحی، کارگردان در آخر بخش اول برنامه، 

  .روخوانی کردبود ، شده که از زبان یک زندانی سياسی نوشته 
  

  
  

ز دو تن اهنرمندی با  همراه  بخش دوم برنامه هنری خود را، گيسو شاکریتاهتنفسی کواتمام بعد از 
، مبارزاتیغنی با مضمون و دلنشين زیبا بسيار  ترانه هایی باو پر شور مقيم واشنگتن نوازندگان جوان 

  . که مورد تحسين و توجه حاضران در سالن قرار گرفتشروع کرد
  

 به صحی و هادی خرسندیفبا هنرمندی حسين ا" بازجوی عزیز"به نام ی ئویدئو،  برنامهدر آخرین قسمت
در قتل عام زندانيان سياسی فاجعه بيستمين سالگرد یادمان  برنامه  سرانجام، وشد گذاشته نمایش

  .  رسيدبه پایانحاليکه مورد توجه و تشويق شرکت کنندگان قرار گرفته بود 
  

 یالنهذجمهوری اسالمی که ر منفوررژيم مرتجعين همه  چشمر دبود همچون خاری بدون شک این مراسم 
اریخ تایجاد برنامه هنری ضرب العجل، هم با که  تالش می کنند، این روز ها  مختلفبا ترفند ها و نيرنگ های

 شده در کشور های مختلف دنيا، به زعم خود از مزمان با مراسم یادمان کشتار زندانيان سياسی اعالو هم 
 ، اند خود رانده شدهکشور اجتماعی از –اقتصادی و یا فشار های سياسی حضور ایرانيانی که به خاطر 

کاهش نسبت به خود  را نفرت و کينه مردم آزادیخواه خارج از کشور ،و از این طریقد نباشجلوگيری کرده 
کم رنگ و  ٦٠دهه خون باِر  در قتل عام زندانيان سياسیشاید ابعاد عظيم فاجعه آن ها می کوشند   .دهند

با شرکت که جتماعی فرد فرد ماست  ا اخالقی وچرا که این وظيفه ! زهی خيال باطل.  دن شوکم رنگ تر 
 و هبر خون ریخته شده آن عزیزان سرپوشی گذاشته شداجازه ندهيم خود در این گونه یادمان ها، 

   . مبارزان زن و مرد به دست فراموشی سپرده شودهمه جانفشانی آن 
  

  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٠سارا نيکو  


