
 کای در داالس آمر۶٠ دهه یشهدا یادمانمراسم گراميداشت  از یگزارش
 

 
 

 که در یخواهان یآزادکمونيست ها و اد و خاطره همه یداشت يدر گرام،  ٢٠١۶ آگوست ٢٨ کشنبهی روز در

 به دست جالدان ۶٧ در سال یاسيان سي قتل عام زندانیعنی و در اوج آن کشتارها ۶٠ دهه یکشتار ها

 " داالسکي بهرنگ و کانون دمکراتیشورا" به دعوت ی مراسم، جان باختند ی اسالمیش جمهورم ددمنیرژ

بلندی از اسامی بسياری از جانباختگان دهه باال  ، طومار تزئين اطاقدر   . برگزار شدتگزاسشهر داالس در 

 نام آن عزیزان را  گل های سرخ پرپر شده به طور سمبوليک ،در سراسر آن طومار ،.  شصت قرار گرفته بود

 .نمایندگی می کردند

  

 سرکوب ی آمدهایپ" خود را با عنوان ی سخنران بود کهی قهارمانیدکتر نور ا،  مراسم نیمهمان سخنران ا

 شصت در ۀگان دهه و قتل عام شدانيفرزندان زندان:  بازماندگانی روحاتي ماندگار بر حی نشان،یاسيس

چند  یقي تحقی کارجهيکه نت ی سخنراننیاو در ا. آغاز کرد" ...ندیو گی و سکوت سخن میتقابل با فراموش

که هم اکنون در خارج از کشور زندگی می  ۶٠ دهه یاسي سانيفرزندان زندانبعضی از مصاحبه با  درساله 

هر جا که دستگاه استبداد، گذشته را ممنوع کرده، زنده نگه داشتن حافظه "د که کر بيان باشد، یمکنند ، 

 نی از ای بخشهم امروز ما یی و گردهما است شدهلی شکل از مبارزه تبدکی به ني مخالفیبرا یجمع

 هي ست علی مراسم موضعنیحضور ما در ا. میگران قرار دار ما درست در نقطه مقابل سرکوب. مبارزه است

 ت شصۀده مبارزات و مقاومت جانباختگان ادی است بر زنده نگه داشتن ی ای و پافشاریخی تاریفراموش

ار موثر خود ي بسیها  صحبتانی پادرسخنران ". شکنجه و اعدام شدند،  جامعه یی اعتنایکه در سکوت و ب

 سرکوب و خشونت ران،یامروز در ا"جه گرفت که يگان را کامال به خود جلب کرده بود، نتهکنند که نظر شرکت

 مي هستیسوز سرکوب  خانمانراتي تاثۀزندما امروز شاهدان .  همچنان به اشکال گوناگون ادامه داردیدولت

 خشونت و نی ای آمدهایپ.  داشته استانی جررانی در ایاسالم ی جمهورتي از سه دهه حاکمشيکه در ب

 که گذشته با جاست نیدر ا.  دهدی ما خبر مۀ در جامعمي عظی فاجعه اۀ از وقوع هر روزیسرکوب دولت

 نی ما از تداوم اراثيم!   سازدی را ممکن می احتمالی اندهی به آی نگاهمي و ندی گویامروز سخن م

 کودکان کار، کودکان بازار فحشاء، ،یاباني کودکان فقر است، کودکان خامروز، ،یخشونت و سرکوب دولت

 عقوبت توسط پدر، کودکان قصاص، کودکان اعدام، کودکان یکودکان بازار فروش انسان، کودکان تجاوز ب

 که، تا ی و کودکانشند،ي که در پیی نود و دهه هاۀ شصت، دهۀ کودکان زندان دهشه،ي و کودکان شاکیتر

 و فرهنگ برخاسته از آن را تجربه عی فجانی نسل به نسل ا،ی شک و شبهه اچي بدون همی رژنی ااتي حمانز

 ".خواهند کرد

  



کيد در سر تيتر های  ایمان قهاری با نشان دادن اسالید های مختلف و با تادر خالل سخنرانی ، دکتر نور

از فرزندان زندانيان و غير مستعار  با نقل قول مستقيم ولی با نام مستعار ومطالب مورد صحبت خود 

 درد و آالم ا گوشه های کوچکی ازگان در برنامه بسياسی جانباخته ده شصت ، باعث شد که شرکت کننده

ار جمهوری اسالمی از دست داده بودند ، آشنا به دست رژیم جنایتکی که والدین خود را ردساالنُخآن زمان 

 چشمان حاضرین در جلسه شدن بارشده و بيان احساس آن ها با زبان خودشان از آن دوران ، موجب اشک

   .شد

  

 دکتر قهاریکنار در به نام حامد فرمند  یفرد جوانو قبل از آغاز قسمت پرسش و پاسخ ،  پایان سخنرانیدر 

 از دستگيری تا آزادی ، روایت کودک یک –جای خالی مامان " تازه چاپ خود به نام ابمورد کتقرار گرفت و در 

وی اظهار داشت که وقتی .  در لندن چاپ شده است ، توضيحاتی بيان کرد) ٢٠١۶(که امسال " زندانی

جمهوری اسالمی دستگير و به مدت پنج سال به زندان افتاده شش سال بيشتر نداشته ، مادر او توسط 

خاطراتی است از جمله ، مالقات های او با مادرش در زندان ، روایت هائی که در کتاب مذکور آمده ، .  دبو

          .آورده استدر به رشته تحریر در آن کتاب که برای او از آن پنج سال باقی مانده و او آن روایت ها را 

  

شرکت نموده و به  مراسم نی کتاب در ازين مبا بر پا کردنيز  کایدر آمرایران  خلق یی فدایکهای چرنيفعال

ات سازمان و یها و نشر  کتابدیر، با خیادمان گان در مراسم هشرکت کنند.  سازمان پرداختنداتیع نشریتوز

 یران نشان می خلق ای فدائیکهای خود را از چرتیدر واقع حما،  ی مالیپرداخت کمک هابا ن يهمچن

 في با توصکردند ی کتاب رجوع مزي که به میگانهشرکت کنند،  مراسمزمان تنفس و در پایان در . دادند

مطرح می  را ی نمونه هائ، کنند ی می زندگرانی که در اشیان خوآشنای از اقوام و ییخاطرات و نقل ها

در درون ایران  خلق یی فدایکهای چری انقالبی نظرگاه هاقي عمی هاشهیروجود  که خود نشان از کردند

 . جوانان داشتني بدرخصوص ه  بجامعه و

  

  اکیران در آمری خلق ای فدائیکهای چرنيفعال

 ٢٠١۶ سپتامبر


