
   درباره چهاره شماره اطالعي

  سومين گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران

  مقاومت يا تسليم؟
  

 ،های اخيرياد و نام جانفشانانی که طی روز کميته برگزارکننده سومين گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران،

می همبستگی همدردی و  با خانواده اين عزيزان اعالم ما. می دارد گرامی ،ن را رنگين ساختهخون سرخشان سنگفرش خيابانهای ايرا

بدون داشتن تريبونی در زير شکنجه های قرون وسطی ای رژيم که  ی داريم سياسی گمنام زندانيانآزادی تاکيد بر دفاع ازو کنيم 

که رژيم جمهوری کنيم   تاکيد میبار ديگر،  انگيزمخاطرهالتهاب و در اين لحظات پر. داری جمهوری اسالمی مقاومت می کنند سرمايه

 می ۶٠ در تدارک برپائی مجدد سناريو قتل عام زندانيان سياسی به سبک دهه ،های خيابانی و دستگيری های فزايندهاسالمی با کشتار

دهيم و از تمامی ارگان ها و نهادهای آزادی  جهانيان را مخاطب قرار ،۶٠ افشای چگونگی کشتارهای دهه ا بيک پارچه متحد و. باشد

 بزرگی به مانع از تکرار دوباره حمام خون در زندانکه به ويژه مردم آگاه و انقالبی ايران بخواهيم  و ،خواه و مدافع حقوق انسان ها

  . ايران گردندوسعت سراسر 

م در هفته های وج ميليونی مبارزات آزادی خواهانه مرددر پی م ، جمهوری اسالمیرژيمکشتار مقابله با دستگاه سرکوب، اختناق و 

گردهمايی سراسری امسال، با توجه به اين وضعيت، انعکاس جنبش های اجتماعی .  غيرقابل انکار تبديل شده استاخير، به ضرورتی

واهد های مبارز و آزاده می خکميته برگزارکننده، بار ديگر از همه انسان. و مردمی کنونی را در اولويت نخست خويش قرار داده است

قدرتمندی برعليه رژيم جمهوری اسالمی و برای دفاع از آزادی زندانيان گردهمايی گسترده و در بر گزاری که با حداکثر توان ما را 

  :در زير گزارش فشرده ای از روند پيشبرد کارها به استحضار عالقمندان می رسد.  در بند ياری کنندسياسی

  گردهمايی سراسریانتشار پوستر 
کميته برگزارکننده، ضمن تشکر از همه عزيزان هنرمند، . با زحمات هنرمندان گرامی، طرح های مختلفی برای پوستر امسال ارائه شد

در تالش هستيم که ساير طرح ها نيز در گردهمايی .  برگزيد)مهتاب آرش: طراح (يکی از طرح ها را که به عنوان پوستر گردهمايی

کميته  .کميته برگزار کننده تماس بگيرندتوانند با  کشورها و شهرهايی که نياز به نسخه چاپی پوستر دارند، می. ار بيرونی يابدسوم انتش

 در ما رابا نصب پوستر در مکان های عمومی و يا انتشار وسيع در رسانه ها، کند تا   میهمه عزيزان تقاضاکننده از برگزار

    . برداريمرژيم جمهوری اسالمی دهه اخير  چند  و افشاء جنايات در ثبت فجايع، با يکديگر گامی ياری کرده و همراهخبررسانی

  محل برگزاری گردهمايی
   . آلمان برگزار خواهد شد-هانوفرشهر در ) ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠ تا ١٨(روزهای جمعه، شنبه و يکشنبه در سراسری،  سومين گردهمايی

      :محل برگزاری گردهمايی
 Kulturzentrum FAUST e.V.  

zur Bettfedernfabrik 3 

30451 Hannover 

 :شروع و پايان گردهمايی
 Freitag, 18.09.09 ab 14 Uhr 

 Sonntag, 20.09.09 ca. ٢٢ Uhr  

  ثبت نام و شرکت نهيهز
 گردهمايینام در   ثبتی هم اکنون براازمی کنيم   درخواست شرکت کنندگاناز بهتر، امکانات ینيب شي و پتر قي دقیزير  برنامهیبرا

 . ننداقدام ک

   وروي ۴۵ گردهمايی سه روز نهيهز -١

   يورو٣٠:  تخفيف ويژه برای جوانان، دانشجويان، بيکاران و پناهجويان-٢



  وروي ۶۵ با چهار وعده ناهار و شام همراه گردهمايی سه روز نهيهز -٣

   توانند مبلغ فوق را به حساب ی معالقمندان

M., Esad  

Sparkasse Hannover  

BLZ 250 501 80  

Konto: 190 47 55 003  

International:  

(IBAN): DE19 2505 0180 1904 7550 03  

(BIC): SPKHDE2HXXX   

و  ی و يا نامه، آدرس و امکان تماس خود را به کميته برگزار کننده اطالع دهند تا امکان خبررسانEmail کنند و از طريق واريز

  . شود ميسر شما با یهماهنگ

  رزرو اتاق در هتل 

در صورتی که نياز به رزرو جا در شهر هانوفر داريد، کميته برگزارکننده تعدادی اتاق های يک نفره و دو نفره را در يکی از هتل 

  . های نزديک محل گردهمايی رزرو کرده است

  ) بيست و چهار يورو و پنجاه سنت( يورو ٢۴٫۵ شبی :  نفره٢ بهای اقامت در اتاقهای -الف

 )چهل و يک يورو( يورو ۴١شبی :  نفره١ بهای اقامت در اتاقهای -ب

لطفا در سند واريز . شرکت کنندگانی که نياز به رزرو جا دارند، می توانند هزينه هتل را از طريق حساب بانکی فوق واريز کنند

  .   ذکر شود تا از اشتباهات احتمالی پيشگيری شود) رهيک نفره يا دو نف(بانکی، تعداد روزها و نوع اتاق 

  موضوعات و محورهای پيشنهادی برای ارائه مقاالت و بحث ها

ضمن توجه به دستاوردها و تجربيات حاصله از گردهمائی های پيشين، کميته برگزار کننده تالش خواهد کرد به عنوان اولين گام 

ارتقای سطح کيفی برنامه ها از جنبه محتوا و " مطمئنا. فيت گردهمايی متمرکز سازدنيروی خود را جهت حفظ و بهينه سازی کي

همچنين شيوه اجرائی، نيازمند مشارکت و همکاری گسترده تک تک فعالين و تشکل های سرنگون طلب مدافع حقوق زندانيان سياسی، 

ش خواهد کرد تا بيش از پيش، محيط و فضايی را فراهم کند از اين رو، کميته برگزارکننده، تال. به ويژه زندانيان سياسی گمنام، است

و زندانيان سياسی کنونی، خانواده جانفشانان ) زمان شاه و نيز رژيم جمهوری اسالمی(که در اين محيط و فضا، زندانيان سياسی سابق 

انسانی بتوانند ارتباط سازنده و فعالی را برای و جانباختگان و نيز فعالين دفاع از زندانيان سياسی در سطح بين المللی و مدافعين حقوق 

می از آغاز به قدرت رسيدنش، به ويژه کشتار سراسری زندانيان سياسی در تا پيگيری و مستندسازی کشتارهای وسيع جمهوری اسال

ارتباطی که بر محور مبارزه جهت سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی و دفاع از آزادی .  به وجود آورند و ژرفا ببخشند١٣۶٧بستان 

  .و عدالت اجتماعی شکل گرفته و بر همين مبنا نيز قابل رشد و گسترش می باشد

نکات و محور هائی که تا اين مرحله از سوی فعالين و نيز کميته برگزارکننده مورد تاکيد و پيشنهاد قرار گرفته است به شرح زير می 

  :باشد

   زندان و تالش جهت بين المللی شدن مبارزه عليه زندان سياسی -١

 بازتاب بين المللی وضع زندانيان سياسی ايران  •

 در دفاع از زندانيان سياسی تقويت همبستگی بين المللی  •

  جنبه های سياسی و حقوقی : مسئله دادگاه بين المللی بر عليه رژيم جمهوری اسالمی •

   جونان و زندانيان سياسی-٢

  تا جوانان امروز در جامعه در زندانديروز کودکان از  •

 تالش های فرزندان بازمانده از کشتارهای دهه شصت  •



 

   مبارزينزندان و تجربه آن در نسل جديد •

   زندانيان سياسی و خانواده جانفشانان-٣

 خانواده جانفشانان و چگونگی ارتباطاتشان در گذشته و حال •

 مبارزه با طرح تخريب خاوران  •

  خروج از کشوری سابق برایاسي ساني و کمک به زندانی کنونانيکار با زندان •

  جامعهنقش زندانيان سياسی در مبارزه طبقاتی و روند دمکراتيزه سازی •

  ديروز، امروز، فردا: زندانيان سياسی زن •

   مقاومت يا تسليم؟-۴

  شکنجه و زندانراتيتاث: روانشناسی شکنجه •

  زندانی و روحی آثار جسمیدرمان و به ساز •

  زندانيان سياسی سابق و چگونگی حضورشان در محيطی که اکنون در آن زندگی می کنند •

 ی، اجتماعی و فرهنگیزندانی سياسی و مبارزه با سنتهای سياس •

 زندانی سياسی، رژيم اسالمی و اسالم به عنوان يک ايدئولوژی •

   تالش برای مستندسازی-۵

  زنداناتيادب •

 ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٧معرفی کارهای انتشار يافته در فاصله  •

  زندانويآرشمرکز اسناد و  •

  

  برنامه های هنری و تدارک نمايشگاه
شرو، کميته برگزارکننده اميدوار است که برنامه های هنری امسال، بازتاب توانمندی جامعه با تالش و همکاری هنرمندان مبارز و پي

 و شنهاداتي شود که پی دعوت م،یاز عالقه مندان به همکاراز همين رو، . هنری ايران در دفاع از آزادی و زندانيان سياسی باشد

 بخش نمايشگاه، به نامه ها، کارهای و آثار به وجود آمده در .نديئه نما برگزار کننده اراتهي تر به کمعي خود را هر چه سریبرنامه ها

  .زندان، کتاب ها و اسناد انتشار يافته در اين زمينه به زبان های مختلف اختصاص داده شده است

***  
ات ويژه ای در با در نظر گرفتن نظرات پيشنهادی و تجربيات گردهمائی های گذشته، در کنار جلسات و بحث های روزانه  جلس

  . در سالنهای مختلف به اجرا در خواهد آمد (Workshop)چهارچوب موضوعات فوق به صورت کارگاهی

 يا همکاری   و(Workshops) و کارگاه ها  (Workgroup)عزيزانی که داوطلب و مايل به سخنرانی، شرکت در گروه های کاری

 پيشنهادات و متنی را که مايل به ارائه آن در گردهمايی هستند را تا تاريخ در بخش های مختلف گردهمائی هستند می توانند نظرات،

بديهی است کميته برگزار کننده بر اساس بررسی . ارسال نمايند) که در ذيل قيد خواهد شد( به آدرس کميته برگزار کننده 01.08.2009

همه آن ها در سومين گردهمائی "  اين نيست که الزامااعالم موضوعات فوق دليل بر. متن ارسالی نظر خود را اعالم خواهد داشت

  .سراسری طرح شود، بلکه براساس مطالب رسيده، محورهای نهايی بحث های مطرح در جلسات گردهمايی تنظيم خواهد شد

   
 کميته برگزارکننده گردهمايی سراسری

  درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران

 ٢٠٠٩ ژوئن  ٢٨

 



  

  :اسشماره تلفن تم

٠١٧۵٩١٣٨٧٠٩ 

٠١٧٧٩٣۶٠۴٨١ 

  :برای پرداخت هزينه ثبت نام
M., Esad 

Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80 

Konto: 190 47 55 003 

International: (IBAN): DE19 2505 0180 1904 7550 03 

(BIC): SPKHDE2HXXX 

  

 de.web@tondardialog: آدرس تماس

  org.dialogt.www://http :اينترنت
  

  

  :جهت اطالعات بيشتر به پيوندهای زير مراجعه کنيد
html.1_Et/2009gerdehamaii/2009/org.dialogt://http  

html.2_Et/2009gerdehamaii/2009/org.dialogt://http  

http://dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/Et_3.html      

 

 : پالتاکسومفايل صوتی جلسه 
http://dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/pal4_sem_t1.mp3  

http://dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/pal4_sem_t2.mp3  

http://dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/pal4_sem_t3.mp3  

http://dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/pal4_sem_t4.mp3  

http://dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/pal4_sem_t5.mp3  

 

  :فايل صوتی جلسه اول پالتاک
3mp.ok1pal_mse/flyer/net.dialogt.www://http  

3mp.ok2pal_sem/flyer/net.dialogt.www://http  



  
 گردهمايی سراسریپوستر

  آرش مهتاب: طراح


