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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
   توسط۶٠همگام و هم صدا ياد جانفشانان کشتارهای دهه 

  ! تاريخی جامعه را زنده نگه داريمو حافظه رژيم جمهوری اسالمی را گرامی داشته
١٣٨٧ وري جمعه پانزدهم شهر                                                                            ...ی برگزاری هماهنگتهيکم

 
  

  در خلوت روشن با تو گريسته ام"

  برای خاطر زنده گان 

  و در گورستان تاريک با تو خوانده ام 

  زيباترين سرودها را 

  زيرا مرده گان اين سال 

                                                           احمد شاملو           ! "عاشق ترين زنده گان بوده اند  

کشتار و آدم سوزی . تاريخ معاصر جهان مملو از سرکوب، اختناق و جنايت ديکتاتورها، ستمگران و استثمارگران است

وسط رژيم صهيونيستی، کشتار مبارزان در شيلی بعد از در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها، کشتار مردم فلسطين ت

، آرژانتيندرن در زمان رژيم نظاميان ديکتاتور هزار نفر، مبارزا٣٠ ، کشتار و مفقوداالثر شدن بيش از ١٩٧٣کودتای 

 رژيمهای ارتجاعی و ديکتاتور، کشتار مردم عراق و   کشتار مردم کرد در ايران، ترکيه، عراق و سوريه توسط

  .، بخش کوچکی از جنايت عليه جامعه بشری می باشد... آمريکا و متحدانش و  فغانستان توسطا

در ايران نيزاعمال جنايت کارانه توسط رژيم های سرمايه داری سلطنتی و اسالمی عليه مردم ايران بصورت 

ی رژيم سلطنتی پهلوی  منجر به فروپاش١٣۵٧مبارزات مردم در سال . سيستماتيک و عريان به اجرا در آمده است

ه اعدام با به قدرت رسيدن رژيم جمهوری اسالمی، در ابعاد وسيعتری اداما سرکوب، اختناق، زندان، شکنجه وگرديد، ام

امعه بشری می باشد که ايران عليه جاز جنايات رژيم جمهوری اسالمی در يکی ۶٠دهه کشتار زندانيان سياسی در. يافت

   . اروپا همطراز استيز تنها با دوران سلطه فاشيسم درمقياس جهانی نور همانندی ندارد بلکه درتاريخ اين کشنه تنها در

 و افشای اين  امروز سخن گفتن از جنايات هولناک و ضد انسانی رژيم جمهوری اسالمی، تنها و صرفا باز گو کردن

داری حاکم بر جامعه ايران با ارائه تصويری رژيم جمهوری اسالمی و نيروهای مدافع نظام سرمايه . جنايات نمی باشد

. غير واقعی از ماهيت رژيم و جنايات مرتکب شده توسط آن، در صدد از بين بردن حافظه تاريخی جامعه می باشند

گروه بنديهای مختلف اجتماعی، زنان، ( هدف مستقيم اين حرکت رژيم و کوشش های ديگر، منحرف کردن نسل جوان 

اين پروژه در داخل و خارج از ايران با نقشه . و تازه به ميدان مبارزاتی آمده در ايران است) ، ...کارگران ،جوانان و

در خارج از ايران بخشی از اين پروژه توسط . هدفمند، توسط رژيم جمهوری اسالمی در حال سازماندهی می باشد

از . يم دست داشته اند، به پيش برده می شود مستق  مستقيم و غير۶٠بعضی از عوامل سابق رژيم که در کشتار های دهه 

آنجمله بصورت هماهنگ در داخل و خارج از ايران همگان را دعوت به فراموش کردن و سرپوش گذاشتن بر کشتار 
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  . توسط رژيم جمهوری اسالمی می کنند۶٠زندانيان سياسی در دهه 

پيوندهای اجتماعِی عميق اين نسل . بايد سکوت کنندهای آزاد و مترقی در مقابل چنين فاجعه ای نمی توانند و ن  انسان

کشی چنان است که می تواند و بايد اهرمی گردد برای به حرکت درآوردن پتانسيل مبارزاتی نيروهای مترقی در جهت 

جمهوری اسالمی بايد در افکار ! سازماندهی جبهه وسيعی در افکار عمومی ايران و جهان عليه جمهوری اسالمی

  !محکوم گردد" مسئول جنايت عليه بشريت"  به عنوان عمومی جهان

قتل عام هزاران زندانی سياسی دردو تابستان ودرآستانه بيستمين سالگرد وهمچنين بيست وهفتمين سال کشتار  

 که برای دفاع از   هزاران زن ومرد زندانی به جوخه های اعدام سپرده شدند.  قرار داريم١٣۶٧ و۶٠ سياه  سالهای

در شرايط کنونی نيز . ، تيرباران و به دار آويخته شدندرژيمجمهوری اسالمی نه گفتند و در سياهچالهای  به آزادی 

فعاالن کارگری، زنان، : زندانهای رژيم جمهوری اسالمی مملو از زندانيان سياسی از گروه های اجتماعی متفاوت است 

دی و برابری مبارزه می کنند و صدها زندانی سياسی گمنامی دانشجويان، معلمان ، جوانان ومردم تحت ستم که برای آزا

  .قرار دارند و تهديد به اعدام می شوند که تحت شديدترين شرايط غير انسانی، در زير شکنجه 

 رابصورت يک سلسله ۶٠کشتار دهه  جانفشانان ما امضاء کنندکان اين فراخوان در ايرا ن و ساير کشورهای جهان ياد

آنان در  در شهرهای مختلف جهان همگام با خانواده های) ،...مراسم، تظاهرات، اکسيون و( يرمتمرکز  غ فعاليت های

 و زندانيان سياسی که هم ۶٠ پيام جانفشانان کشتار دهه سياه  ايران، گرامی می داريم، باين اميد که تالش ما به پژواک

کوشش ما . ار عمومی داخلی و بين المللی تبديل گردداينک در زندانهای رژيم جمهوری اسالمی بسر می برند، در افک

در اين راستا . براين است که اين فعاليت ها همزمان با برگزاری يادمان کشتار زندانيان سياسی در ايران انجام گيرد

را به  تشکل ها، انجمن ها وفعالين مبارز  بصورت فعال و پيگير برای زنده نگاه داشتن حافظه تاريخی جامعه، نهادها،

  .همکاری مشترک در اين حرکت عليه فراموشی وعليه رژيم جمهوری اسالمی فرا ميخوانيم 

   ۶٠ههدکميته هماهنگی برگزاری يادمان کشتار زندانيان سياسی 

نام يا عنوان تشکل   dialogt@web.de  به آدرستشکل ها و افرادی که مايل به امضای اين فراخوان می باشند لطفًا 

  .خود را ارسال نمايند

  : اسامی افراد-١
بيژن اسکندری،بهروز اميدی الهيجانی،داريوش افشار،هلمت احمديان،مينا اخباری،پوران اسدی،علی آزاد،پويان  -الف

قوق بشر فدراسيون مسئول ح(انصاری،سودابه اردوان،مژده ارسی،مرجان افتخاری،غالم آل پويه،همايون ايوانی،گيل آوائی
افشار،رحيم استخری،مريم افشاری،نوروز احمدی،پوريا اميری،مهرداد اميری،احمد -،مزدک افشاری،س)اروپائی بلژيک

،علی آذری،آينده آزاد،غزال آيبدر،بهمن اديب،مهرنوش )از آلمان( اشترانی،محسن اشتری،وحيد آخوندی،منصور اسکندری
رتاکاند،کامران الوند،باقر ابراهيم زاده،شيوا آزاد،علی رضا ارشدی،مرواريد اسکوئی،روشنگ اعظمی،حميد آذر،فادر ا

  ،آينده آزاد)شاعر (پروين اشرفی، نعمت آزرم املشی،ميهن اليکاهی،عباس ارشدی،بهرنگ ابراهيمی،پروين ابراهيم زاده، 
ن ديگ،کيارش بهره دار،پانته آ نسترن بهکيش،مرات بهرنگ،پروانه بوکاه،محمد بهشتی،پروين بيگدلی شاملو،مارتين بو -ب

منصوره بهکيش از  -بهرامی،مريم بزرگی،حسين بهادری،مهری برزگر،صادق بزرگمهر،حميد برونوند،منصوره بهکيش
-4 محسن -3) اشرف( زهرا -2)کاظم ( رضا  محمد-1برادريک خواهر و همسر خواهربه ترتيب  4( جانفشان  6خانواده ای با 

مهرداد بابالوئی، ،مليحه بلبل صفت،نسرين بهجو،امير حسين بهادری، اسديان)اسکندر( سيامک -6محمد علی بهکيش -5محمود 
  سيمين بلوچ،عزيز بيکس، مريم بهلولی   

،پرويز پناهی،سيروان پرتونوری،پيمان پيران،اميد پوريوسفی،کامران 50حسن پويا،ناصر پرنيان،سعيد پروين،پويان -پ
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  اکرم پدرام پارسائی،
  محمد تک دهقانورزاده،ثريا تقی پور،مهرنوش توکلی ،اکبر تک دهفان،نصرت تيم -ت
   فريده ثابتی،-ث
حيدر جهانگيری،رضا جعفری،امير جواهری لنگرودی،نظام جاللی،جهان مونستر،ايرج جنتی عطايی،فرزاد جاسمی،جالل  -ج

  ،مهدی جمالیجهانی،ميترا جعفری،مرتضی جورابچی،اکبر جوادی
رضا چيت ساز،روزبه حسينی،سارا حافظی صافی،مرضيه حسن وند،مهران حسن پور،پروين ،اکبر حاجی بابائی، -ح

،آشتی حسينی،شهين حيدری،گالويژ حسينی،امين حصوری،محمد حسيبی،اشرف حريری، )فعال سياسی(حسينی،خليلی مومنی 
   ،محسن حسينی حبيب هدايتی

پروين ،شميم خاکپور،حسين خليفه،کيخسرو خسرو پرويز، محمود خليلی،عسکر خير انديش،کاوه خرمدين، کريم خوش عقيده -خ
  خليلی، 

حسين دوانی،زيبا دنا،علی دروازه غاری،مرتضی درويان،بينا داراب زند،اکتای داراب زند،ناهيد دريانی،مهرنوش  -د
 داوری، ستاره آرتادرياباری،رضا دماوندی،بيژن دائی،علی دشتی،علی دماوندی،شهرام دريانی،مجيد دليريان،جواد دادستان، 

  دارسارگر،سميرا دوروديان 
بمدت  69فيروزه راد،ايراندخت رضا زاده،حبيب رستمی،کيوان رحيمی،فرهنگ رومی،فرزانه راجی زندانی سياسی از سال  -ر
،تقی روزبه،رضا رحيمی،شريفه رشادتيان،امير رشيدی،فريده رضائی،منوچهر 60اعدامی در سال  2سال و همسر وخواهر  3

  زاده رحيمی،وحيد رشادی ،منوچهر راستا،آناهيتا رحمانی،رادين،آ
    ،آراز زندی مينا زرين،يوسف زرکار،داود زنگيدر،ثريا زنگباری،آرتين زارعی ،انوشه زيبا صفت،پيروز زورچنگ -ز
فرود محمد تقی سيد احمدی،نادر ساده،بهروز سورن،ميترا سازنده،سيامک ساده،دريا سالمی،فرشته سالحی،ايرج سنجری، -س

  صفار ساعد  علی يحيی پور سل تی تی ،صفدر ساعد،فرود سياوش پور،بهمن سپيداران، علی سالم،سياوش پور،حميد سعيدی، 
اشرف شاه کرم،عسگر شيرين بالغی،مسعود شب افروز،اسد شقاقی،آذر شيبانی،هرمز شکوهی،منوچهر شفائی،محمد  -ش

  حبيب شميرانيانشفيعی، 
   ،کبری صميمی صفائی، ، بيژن صفری-،وحيد صمدی،علی صادقی،یصبوری.هادی صوفی زاده،م -ص
   رضا طالبی،احسان طاهريان،-ط
زری عرفانی فعال حقوق بشر و مسئول راديو پارس،ستاره عباسی،محمد عزيزی از ونکوور کانادا،کوروش عرفانی،محمود  -ع

   ،داود عزيزی یی، حسين عارفی، همايون عسگری ،شهال عبقری ، سياوش عبقرعزيزی،مهری عيوض
علی فکری،علی فياض،اخگر فرزانه،حميرا فرمنش،حسين فرمنش،اقدس فيروزگر،فريبا فهيم،ثريا فتاحتی،مجيد  -ف

  ،)شاعر از فرانسه( فراهانی،ويدا فرهودی
  حميد قربانی ،)گهياء( پروانه قاسمی،فرخ قهرمانی،پرويز قيلچ خانی،سيامک قبادی،احمد قبادی،عباس قهيايه -ق
،حجت کسرائيان،حسن کيانوش،ابراهيم کفعمی،رضا کولی،سعيد 60تا  66جابرکليبی،شهره کيا زندانی سياسی از سال  -ک

کريمی،سياوش کوهرنگ، سيروس کفائی، نينا کاهوری فعال سياسی از کانادا،امين کاکا باوا،محمد کمالی،نگين کالنتری،ايرنه 
يم کاشانی،سميه کوهکن،ستاره کميجانی،شيرين کالنتری،مهرداد کالسون،حميرا کريمی،همايون کريمی،يوسف کبيری،کر

کوثری،مزدک کاظمی،ندا کاظمی،حسن کيانوش،سعيد کيوان،مازيار کبودرآهنگی،ژيال کتيرائی،آذردخت کتيرائی،منيژه 
   ،سيروس کفائی  محمد کشفی ،مهران کشاورزکابلی،پروين کمالی،آرش کمانگر،

  سمانه گوهربين زندانی زندانهای ساری،گنبد و تبريز،-گلستانی) خسرو ( ، ابوالقاسم  کيومرث گودرزی، فريدون گيالنی-گ
  مهشيد اللی،شميم لرستانی،کاترين لواسانی ،1360-1363و  1353-1357لطفی زندانی دو نظام از سال .م  -ل
وق بشر،فيروز عضو حزب سبز بلژيک و مدافع حق-سياوش محمودی،باقر مرتضوی،ياسمين ميظر،انور مير ستاری -م

،نيکی ميرزائی،ميال مسافر،پروين موسوی،نظام ملکی تبار،مهرنوش )بهرنگ( مستعان،ايرج مصداقی، محمود معمار نژاد
معظمی گودرزی،مرتضی مرادی،مژگان مهری،عباس مسعودی،مهناز محبی،عمر محمدی،ضورش محمدی،شورش 

فنی،احمد . دی،صديقه محمدی،شيرين مهربد،آراز ممحمدی،چنور محمدی،عبدالمحمد محمودی،پرشنگ محمدی،طوبا مولو
 م،ميهن مشيدی،ستار مقدم،ثانيا مهرکام،شکوفه منتظری،مينا مشکاتی،عباس مظاهری،ژاله –موسوی،رضا ميرفتحی،کتايون 

متين،سيامک مهر،جالل متين،ياشار مهربان،حميد مهاجر،محمد محبی،اقدس معماری،احمد مزارعی،ميترا مرادی،ميترا 
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،سمانه معماری،فريدون منصوری،ژيال موحد شريعت پناهی،روزبه منصوريان،جليل محمودی،علی مرزعه کار،رضا محمودی
   ،حميد موسوی پور اصلفرهاد مجد آبادی، فرهاد مرادی، سميرا محمدی، کامبيز مهرزاد،جبار مطائیمحبی،حميد مژده ای، 

  فريدون ناظری ر ناصری، علی رضا نديمی،اکبر نوری،مجتبی نظری،آمادور نويدی،ناد -ن
  مهرنوش وزيریمسعو واال،جالل وحدتی، -و
  سميرا واحدیرودابه هرمزی، -ه
   ،پونه يکتاهديه ياری ، پريدخت يگانه سيمين يوسفی،پری يامچی،کيميا يدالهی، مهدی يوسفی،کامليا يزدی،  -ی
  .....امضا ء ها ادامه دارد 
  ....ايت ها ، نشريات و  ليست تشکلها ، احزاب ، سازمانها ، س-2

   دانمارک – کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران –1
   کانون حمايت از زندانيان سياسی مونستر –2
   leipzig – کميته تعقيب شده گان و زندانيان سياسی –3
   برلين – کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران –4
   کلن –ن  کانون حمايت از مبارزات مردم ايرا– تالش –5
   هامبورگ– کميته همبستگی با کارگران ايران –6
   هامبورگ– شورای هماهنگی ايرانيان –7
   کلن – کانون همبستگی با کارگران ايران –8
   هانوور– کانون حمايت از مبارزات مردم ايران –9

   نشريه آرش–10
   نشريه جهان امروز–11
   گوتنبرگ- کانون دفاع از آزادی بيان–12
   دانمارک–تر ناسيونال فاروم  اين–13
   (www.dialogt.org( گفتگوهای زندان  –14
   راديو همراه گوتنبرگ سوئد–15
   راديو برابری–16
   راديو آوای هانوور–17
   سايت گزارشگران–18
     تلويزيون برابری–19
   گوتنبرگ– بنياد ادبيات و هنر ايران –20
   انجمن فرهنگی ايران همراه–21
   اتاق اتحاد سوسياليستها–22
   فرهنک سرای انديشه–23
  )راديو تالش (  انجمن مبارزه با اعتياد –24
  )بلژيک (  فدارسيون اروپايی حقوق بشر –25
   سازمان اتحاد فدائيان کمونيست–26
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