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  العيه شماره يک دربارهطا

  سومين گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران
  ١٣٨٧بهمن م پنجشنبه                                                     درباره کشتار زندانيان سياسی ...کميته برگزارکننده 
 

   
 مجال
 رحمانه اندک بود و   بی

 واقعه 
 سخت

 .نامنتظر
 از بهار

  نچشيديم،ی  حّظِ  تماشاي
  

 که قفس
 .کند  ی  باغ را پژمرده م

 *** 
 از آفتاب و نفس

 چنان بريده خواهم شد
 .اسيرابی ن که لب از بوسه

 برهنه
 ام کنند بگو برهنه به خاک

 سراپا برهنه
 بريم، ــ  یگونه که عشق را نماز م بدان
 یی حجاب شايبه  یکه ب

 با خاک
 عاشقانه       

 .خواهم  یدرآميختن م
  

           احمد شاملو، در آميختن
  

 ،قفس. کترين کابوس های بشری بگنجدنا تر از آن که در تلخ انبوه .مجال برای بسياری از ما اندک بود و کشتار انبوه

 تا نشنويم . برپاشانهاهای دار در انتظار خاموش ساختن تپش قلب برای قلب بزرگ عاشقان ديار ما تنگ بود و چوبه

ای ديگر می توان زيست، می توان   تا نيانديشيم که به گونه.  داريمفردايیاميد به  نگوييم که ما نيز شان را وهاتپش قلب

 همينبرای ای بسا تنها می توان آزادی و عدالت را برای همه انسان ها خواست و !  می توان جنگيدعاشق شد و

  . ها شکنجه و زندان را تحمل کرد خواست، سال
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های انبوه از زندانيان سياسی، با اين رژيم آغاز شده و تا زمانی که  کشتارهای سراسری جمهوری اسالمی و زندان

تالش خود را ما، بازماندگان و جان بدربردگان از چنين فجايعی،  .است، ادامه خواهد يافتبر اريکه قدرت اين رژيم 

ما . ديده ايمهای دار چوبهسرما حقيقت را بر. ها ادامه خواهيم داد برای مستند سازی و توقف کشتارها و سرکوب

  .  با هم گفتگو کنيمايقاييد تا درباره اين حق بي.ايم ايم و لمس کرده زير کابل های شکنجه ديده در شدهتکه تکهحقيقت را 

***  

سومين گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی ايران  که نيمبه اطالع همه عالقمندان و عزيران می رسا

مشورت و تبادل نظر با ، ک کارسب و ی کارهای تدارک، تعيين موضوعات کار.برگزار خواهد شد ٢٠٠٩در تابستان 

   .يم از دو گردهمايی پيشين دست يابهمه جانبه ترز شده و اميد است که به دستآوردهايی جمعی آغا

  محل برگزاری گردهمايی
کميته  .سراسری خواهد بودگردهمايی  شرکت درامسال ميزبان همه عزيران و عالقمندان به ) آلمان(هانوفر شهر

گردهمايی ما را ياری کرده و سومين برگزار کننده از تک تک شما  دعوت می کند تا در برگزاری و پيشبرد کارهای 

  . دهه اخير برداريم چند  و افشاء جناياتهمراه با يکديگر گامی ديگر در ثبت فجايع

، فعالين جمهوری اسالمی ی رژيمکشتارهااز  بازماندگان و جان بدربردگان وزندانيان سياسی سابق در رژيم شاه 

اند که در اين راه پيشقدم بوده  و نيز هنرمندان و نويسندگان در طول سالهای اخير نشان داده ، طبقاتی اجتماعی،سياسی

 شرکت و همراهی خود، ما زاديخواهان مبارز دعوت می کنيم تا باآبه همين دليل از همه ياران، دوستان، و همه . اند

  . ياری دهندسراسری درباره کشتار زندانيان سياسی سومين گردهمائی گزاریرا در بر

  .در اطالعيه های بعدی، محل و زمان دقيق گردهمايی اعالم خواهد شد

  جلسه بحث و تبادل نظر درباره سومين گردهمايی سراسری
  برای تبادل نظر گسترده تر با همه عالقمندان جلسه پالتاکی ای 

  ، ٢٠٠٩ه  فوري١۴شنبه : در تاريخ

   به وقت اروپای مرکزی٢٠از ساعت 

  پويشايران در اتاق پالتاکی 

category: Middle East> subcategory: Iran> room: IRAN Pouyesh  
کنيم که در اين جلسه   دعوت می ويژه زندانيان سياسی سابقه ياران و ب ،دوستانا از همه شم. برگزار خواهد شد

همچون . ند همياری و همکاری برای برگزاری سومين گردهمايی سراسری بپيونديدحضور يافته و از آغاز به رو

، ٢٠٠٩ در تابستان ی سراسریين گردهماي سومی عملیدر بحث ها و کارهاشما  دخالت فعال گردهمايی های پيشين،

  . دخواهد بوو اعدام  شکنجه ،عليه سرکوب، زندانبارتر ساختن اين کارزار دائمی بربزرگ در پرکمکی  
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