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سالگرد قتل عام   به مناسبتی در شهر اسلو نروژ مراسم٢٠١٢ اکتبر ٢٠ بعدازظهر شنبه ٧در ساعت 

د خواهان دربنی که کشتار آزاد۶٠ در دهه ی اسالمیگر جمهور م سرکوبی توسط رژیاسيان سيزندان

 برنامه در ی توسط مجرین مراسم با سخنان کوتاهیا. برگزار شد نقطه اوج آن بود، ۶٧ در تابستان

 که با شجاعت تمام در برابر دشمن مقاومت کرده، در هم نشکستند و یگراميداشت خاطره زندانيان

 داشت ی به حضار و گرامی برنامه در ابتدا ضمن خوش آمد گوئیق مجريرف. م نشدند، آغاز شديتسل

 و ۶٧ در سال ی اسالمیات جمهوری سخنان خود از جمله بر ابعاد جنای در ط۶٠نباختگان دهه اد جای

. د کردين قتل عام تاکیدر زمان انجام ا" یدمکراس"و " حقوق بشر "ی مدعیها ستيالیسکوت امپر

 یها ت آرماني و حقان۶٠ دهه ه جانباختانزی عزیاد تمامیقه به يک دقیت حاضر به مدت يسپس جمع

 از جان یکی و ۶٠ دهه یاسيان سي از زندانیق محمد ُهشي برنامه رفیبخش بعد در.  ن کف زدندآنا

در بخش . ق محمد دو بخش داشتيسخنان رف.  پرداختی به سخنران۶٧به در بردگان قتل عام سال 

 در ی اسالمی جمهوریها چال اهي اسارت در سیها  از خاطرات خود از سالیان گوشه اي به بیاول و

 یان در حق اسراي از اوج قساوت جانیی نمونه های اصفهان و تهران پرداخت و ضمن بازگوئیرهاشه

 ی گری مقاوم در مقابل وحشیاسيان سيخ ساز زندانی از مقاومت درخشان و تارییدربند، جلوه ها

د بر نقش فراموش ياو سپس با تاک. دير کشیت حاضر به تصوي جمعی را برای اسالمی جمهوریها

زانشان و دفاع یاد عزی در زنده نگاه داشتن یاسيان سي زندانی خانواده هایداری مقاومت و پاینشدن

ان يشان، مطرح کرد که پرچم جنبش دفاع از حقوق زندان  دربندیگوشه ها  شان از جگریشگيهم

ل  و اختناق برافراشتند و در طویکتاتوریط دین شراین خانواده ها در سخت تريران را همی در ایاسيس

 ی و دمکراسین پرچم که درفش انقالب، آزادیخواه، ای چپ و آزادیروهاي نیاريد با همی مدیها سال

 یخواه و انقالبی آزادیروهايق سخنران سپس با اشاره به نقش نيرف. بود را بر دوش خود حمل کردند

ها در  سال که در طول ی و جلسات مرتب۶٠ جانباختگان دهه یها اد و آرمانیدر زنده نگاه داشتن 

 پرداخت یانیاد آنان برگزار کرده اند، به جریزان و پژواک فرین آن عزي قاتلی چهره ضدخلقیجهت افشا

ن يبونال بیتر"ک ی ی اقدام به برگزاریاسيان سي زندانی خانواده هایر نام دادخواهیرًا در زيکه اخ

د بر ضرورت ين بخش با تاکیدر اق محمد يرف. ده اندیت ورزین جناین اي محاکمه عاملیبا ادعا" یالملل

 ی برخی، به بررسی در افکار عمومی اسالمیتکار و وابسته جمهوریشتر چهره جناي هر چه بیافشا



شان با   که روابطیروهائي عناصر و نیعنیبونال ین تری ای گردانندگان واقعیمواضع و ادعاها

 که یغات دائميو  تبل) ام اخوانيپ" (دادگاه"ن یر دادستان اي نيست  نظیها امر پوشيده ا ستيالیامپر

و " شکنجه شدگان"ن يالوگ و گفتگو بی و ضرورت  دییاصطالح خشونت زداه ج بین گردانندگان در ترویا

 یغاتيد بر پوشش تبلي با تاکیو.  کنند پرداختیم...  و یخی تارین نسل کشیا" شکنجه گران"

ران یان ای و گردانندگان جریها در افکار عمومده ین ای به پخش ایستيالی امپری که رسانه هایآشکار

 که در زمان ییرغم ادعاهاه بونال بیران تریت انگشت گذارد که کارزار اين واقعی دهند، بر ایبونال میتر

ده ي رنج کشی خانواده های واقعی دادخواهی برایک دادگاه مردمی آن شده، در عمل، یريشکل گ

 هم که در آغاز داشته در یادعائ  نبوده، بلکه برعکس هریاسيان سي و زندان۶٠اعدام شدگان دهه 

 شناخته شده و ی ارتجاعیروهاي نیشبرد اهداف ضد انقالبي نفوذ پی برایپروسه خود به ابزار

  .ل شده استیک توده ها  تبديخواهانه و دمکراتین عرصه از مبارزات آزادیدشمنان مردم در ا

 تنفس یان سخنرانیپس از پا. ت حاضر روبرو شديعق جمیق محمد با استقبال و تشويسخنان رف

 ی را برای ترکیبای برنامه پرداخت و چند آواز زیبه اجرا" یزیمحمد تبر "یاعالم شد و سپس گروه آذر

 از فرزندان یکی برنامه یدر بخش بعد. ن پاسخ گرفتیق حاضریت حاضر اجرا کرد که با تشويجمع

ش نبوده ي بی، کودک که در زمان شهادت پدرش ،"ی طوالبیبهادر صمد" به نام ۶٠جانباختگان سال 

 یمبارزاتر مبارزات و شهادت او در رشد و پرورش ي پدر و تاثیت انقالبي شخصی به معرفی سخنانیط

 تداوم مبارزه به منظور تحقق یخود برا نسل پدر و عزم نسل ی انقالبیها خودش پرداخت و بر آرمان

 از همرزمان پدرش در دوران یکی که ییبایار زين شعر بسياو همچن. د کردي مقدس تاکیها آن آرمان

ت ي جمعیق کرده بود، برای سروده و او را به تداوم راه پدر تشوی خود ویاد پدر و برای صمد، به یکودک

کروفون يافت که پس از او در پشت میک دختر جوان ادامه یسخنان صمد با سخنان کوتاه . حاضر خواند

زم يالي تحقق انقالب و سوسیش در مبارزه براي پدر و مادر انقالبیها ت از آرماني قاطعقرار گرفت و با

 و ییکار جويانگر عزم آنان در تداوم پین دو جوان که نمای گره کرده ایها ان، مشتیدر پا. دفاع نمود

ها مورد  خت و آنيت حاضر را به شدت برانگين بود احساسات جمعيشي نسل پی مردمیها آرمان

  . ن در جلسه قرار گرفتندید حاضریق شدیوتش

 از فرزندان یکی لرستان و ی که منتسب به مبارز نامی مبارزاتیبایک شعر زیدر ادامه برنامه، صمد 

ت حاضر قرائت کرد که با استقبال ي جمعی است را برایران، دکتر هوشنگ اعظمین مردم ايراست

 یبایگر به صحنه آمد و چند ترانه سرود زیدکبار ی یقيسپس گروه موس. شرکت کنندگان مواجه شد

  . اجرا کردی، صمد بهرنگی معلم انقالبیاد گرامیرا به " آراز، آراز"گر و از جمله ید

ت و چشم انداز ين در مورد ماهین حاضري مراسم به پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر بیانیبخش پا

  .افتیان ی ساعت پاکیبونال اختصاص داشت که پس از حدود یران تریکارزار ا
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