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  ۶٠جانفشانان  دهه  چهار روز ُپر تالش در دادخواهی خانواده هایگزارش کار

  
  ١٣٨٧هم مهر دازدو هجمع                                                    )سوئد(گوتنبرگ -اني بیآزادفعاالن کانون دفاع از

 
 

 گزارش کار

۶٠چهار روز ُپر تالش در دادخواهی خانواده های جانفشانان  دهه  

)سوئد( در نمايشکاه بين المللی کتاب گوتنبرگ ۶٧در بيستمين سالکرد کشتار   

 
 سالگرد کشتار داشت ياد ياران در بيستمين راستای گرامیدر) " سوئد ( گوتنبرگ -کانون دفاع از آزادی بيان " فعاالن 

، کتاب گوتنبرگياران بيشمارخويش در زندان های سراسر ايران ، با برپايی کمپين گسترده ای در نمايشگاه بين المللی 

دادخواهی آنان به گوش های اعداميان را درامرفرياد خانواده 

. هزاران هزار نفر رساندند  

ماه در) سوئد(گوتنبرگ  کتاب  بين المللی  يشگاه ساله نما هر

المللی کتاب  بين  نمايشگاه  امسال نيز. پا می گرددسپتامبربر

  به ٢٠٠٨سپتامبر٢٨ تا  ٢۵گوتنبرگ ازپنجشنبه تا يکشنبه 

روبرو هزارنفر١٠٠چهارروز، با استقبال وسيع بيش ازمدت 

برآن شدند که بيستمين سالگرد کشتار " کانون" فعاالن . گرديد

همسران  ، اعتراض دادخواهی پدران و مادراناين نمايشگاه گره بزنندتا صدایرا با حضور فعال خويش در ۶٧تابستان

، امکان تاريک انديش جمهوری اسالمی  رژيم و فرزندان و جانفشانانی باشند که طی دو کشتارجان باختند و امروز نيز

  .   ا به خشن ترين شکل سرکوب می سازدتجمع وگرد همايی ها و فرياد دادخواهی آنان ر

ار                  ما ب  ر آن شديم که در فضای نمايشگاه بين المللی کتاب گوتنبرگ ؛ سهم کوچکی را در برابرهزاران هزار نفر ودر کن

اعی                ضا ی فرهنگی واجتم ين ف ه ازچن سائل مختلف ک يقيدان و صاحب نظر درم سنده، شاعر، موس ا نوي  -دهها وصد ه

شار آخرين        صد ها نشست، کنفرانس، جلسات بحث و گفتگو   . سياسی ديدن می کنند   اب و انت ا معرفی کت ه در رابطه ب ک

  .بهره گيريم . داده های علمی فرهنگی واجتماعی درسالن های نمايشگاه بر گزار می گردد

ان      به همين    ه ای را در معرفی کتب                        -مناسبت کانون دفاع از آزادی بي ه جانب ه ای فعاليت هم ا گشايش غرف وتنبر گ ب گ

سی و  - سوئدی–ای ُپرشمارنوشته شده پيرامون زندان به زبان های فارسی زندان و عرضه نمايشگاهی از کتاب ه    انگلي

  .  قرار داد۶٧ و ۶٠آلمانی ، مراجعه کننده گان را درجريان وضعيت زندان های ايران و دو کشتار سال 

ه                 ويژه سال     ۶٠پخش اطالعيه ای به زبان انگيسی در هزاران برگ که موضوع چگونگی کشتار ده ا خود   را ب ۶٧ و ب

ه     " گفتگوهای زندان " داشت ، همچنين نمايش فيلم مستند که با همکاری کانون وفعا الن   ار غرف ود ، در کن ده ب فراهم آم
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  . به نمايش گذاشته شده بود که هرمراجعه کننده ای را به خود مشغول می داشت 

ده ای      رد     غرفه ما با نقشه ايران در زنجير که بر سقف آن آويزان بود ، هر بينن ه خود جلب می ک شگاه عکس   . را ب نماي

داد     - سنگسار –که دهها عکس از ابعاد جنايات رژيم  از اعدام های خيابانی ، شکنجه                شان مي ا را ن  شالق و دستگيری ه

  . تمامی فضای غرفه را پوشانده بود

  :وان برجستهبا تدوين نامه سرگشاده ای که عن) " سوئد( کوتنبرگ -کانون دفاع از آزادی بيان " فعاالن 

  !گونه ای تائيد استسکوت 
:رسازمان های بين المللی زي  

)امنستی انترناسيونال (سازمان عفو بين الملل   

 کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد

 سازمان صليب سرخ جهانی

 گزارشگران بدون مرز

: رمی داد، آورده اندا مخاطب قرا، رو کمسيون حقوق بشرپارلمان سوئدوزارت امورخارجه سوئد : رونوشت به  

 ژهيبوحاکميت سياه خوددردهه شصت وتاريخ  با بزرگترين پاکسازی مخالفين دررابطهرژيم جمهوری اسالمی ايران در

.انجام گرفت، تاکنون سکوت کرده است  اعدامی دربيست سال پيش۵٠٠٠با بيش ازکه ١٣۶٧جنايت بارسال کشتار  

 اعالم کرده سالها پيش   ،۶٠کشتار دهه  جانفشنان  خانواده های

  :اده های داغدار مصرانه می خواهيماند ، ما بازماندگان و خانو

ا    و اعدام، زمان  نفشانانکامل جا اسامی   -١  زان م محل دفن عزي

 خاک جان باختگان ما    بر ديگر    کسان  از دفن  -٢. د  ئرا اعالم نماي  

وگيری شود    زار و     -٣. جل اری در م ذاری و گل ک شانه گ انع ن  م

  . حل خاک سپاری عزيران ما نشوند م

شتار      ان ک وان ؛ دادخواه ت عن ز تح سال ني ه ۶٧ام ی نام  ای  ط

 خانواده های داغدار  و قانون   مسلک ،در کدامين آئين    : نوشته اند   

انواده های     به خشن ترين شکل را از حضور بر سر مزار عزيزان خود مانع می شوند، آنهم   ا خ داغدار  که البته برای م

ی ا ن در ط دارد  ٢٠ي ته و ن ازگی نداش ال ت دام        .  س ونگی اع ا چگ ه ب ا در رابط ئواالت م ه س خگويی ب ای پاس را بج چ

ين        عزيزانمان، که به چه جرمی آنها را که عموما طبق قوانين خود جمهوری اسالمی به زندان محکوم شده بودند اين چن

تانی پرت     نموديد و آنها را دسته    در بيدادگاههای چند دقيقه ای محکوم واعدام       بانه در گورس  جمعی و به شکل مخفی و ش

و دور افتاده دفن نموديد، به ما نيز حمله می کنيد؟ چرا مانع برگزاری مراسم برای آنها می شويد؟ چرا ما را از حضور                       

ع م  ز من ان ني شان آن ام و ن ی ن ای ب ر گوره ر س د؟ ب   ی کني

تا جان در بدن داريم از يادشان نمی کاهيم و هميشه         :   که  کنيم  می  و روشن اعالم   انه قاطع فشانان  ما خانواده های اين جان    

شود    نشوند وو محاکمه   اين جنايت ضد بشری افشا       مرانآو تا روزی که عامالن و        ا اجرا ن ورد آنه ه راه   عدالت در م ، ب

واهيم داد   ه خ ود ادام   .  خ
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ا مالن                         ران و ع ه آم بدين وسيله ما امضا کنندگان زيراز کليه حقوق شهروندی وقانونی اين خانواده ها درداد خواهی علي

دام های دسته جمعی                              بشری  اين جنايت    ن اع ان شفاف سازی و روشن شدن حقيقت دررابطه اي وده و خواه حمايت نم

يم دوين      .ميباش سی ت ان انگلي ه زب ه ب واهی ک رگ دادخ ان ب ده پاي ت    ش ه اس ا گرفت ضاء ج ا ام د ه ال ص ا ح    . ت

نکته گفتنی آنکه ؛ غرفه ما در طی چهار روز توسط فعاالن کانون و مهمانان شهر ما ، زندانيان سياسی رژيم جمهوری       

اس مظاهری                 -اسالمی ، بويژه با حضور سودابه اردوان، مرجان افتخاری         ای عب ی دروازه غاری و آق  ميترا الگر ، عل

دانی سي اب   زن سنده کت اه و نوي ان ش ی زم ای   : ( اس ار، ياده ای درخت ان کوفه ه اتوری ۴٧٩١ش دان در ديکت  روز زن

شاهی   د) ١٣۴۴ -١٣۵٧شاهن ری داده ش االن . ، پوشش خب انون " فع يونال و " ک ستی انترناش ه امن ه غرف ه ب ا مراجع ب

  . ن با کمپين چهارروزه ما را فراهم آوردندغرفه اتحاديه نويسندگان سوئد، و ساير غرفه ها امکان حمايت و همراهی آنا

:ن يادمان ياد ياران نيز با عنوانجدا از اي  
 

۶٧ و بيست سال بعد ازکشتار و جنايت فراموش نشدنی۶٠بيست وهفت سال بعد ازکشتار  
  

  . در سالن اجتماعات خانه مردم شهر گوتنبرگ بر پا گرديد   شب١٠ تا ۶، ساعت ٢٠٠٨ سپتامبر ٢۶جمعه ؛ در روز 

عری خواندن ش يک تن ازفعاالن کانون ، با ابتداء برنامه توسط 

، وی نامه  وصيت  حکم  که در اشکوری  صدرايی  حسين  از

مترجم ،نويسنده ،واژه های جسارت ودالوری شاعرگل واپسين 

در ۶٧خود در کشتار سال که  ايرن  و عضو کانون نويسندگان 

  :  باختکنار ديگر برادرش علی صدرايی اشکوری  جان

قد افراخته از آزمون سرخ / آتشبرهنه تن در /تيغبرهنه پای بر

به / که چون سگی رانده / نه پيشاپيش من سرنوشت و /گذرممي

  . دودمي دنبالم

سرشار از فرياد / و کول پشته ای با قلبی آکنده از اميد بهاران / بر آتش و تيغ / سراپا همه خونشعله / سبکبال می گذرم 

فريادهای سرخ / و فرياد، فرياد / که فرداهای آبستن را می زاياند،  رنج های تلخ مردم سرزمينم  / رنج، رنج / و رنج 

و پرنده کوچکی   /تيری در گلو/ با تيری در قلب / و عاشق  بر تافته / می گذرم . که فلق را خونرنگ می کند/ رفيقانم 

  . نغمه می خواند/ ی مردم برای پيروز/ که با هزاران لهجه در دهان 

 های خويش راستای تحقق آزادی و دمکراسی بر سر آرمانکه با ياد همه انسان ها ئی که درهمه حاضرين را فراخواند 

   . ، به پا خيزند و يک دقيقه سکوت اختيارکنند ايستادند و جان باختند

ه غاری ، به  ميترا الگر و علی درواز- فريبا مرزبان - مرجان افتخاری -سودابه اردوان: پنج سخنران مهمانپس آنگاه 

دقيقه ١۵پس آنگاه به مدت. حاضرين به صحبت پرداختند قيقه با د٢٠هر کدام به مدت. پانل جمعی دعوت شدند

 کتاب نمايش با الهام از عنوان. ای نمايش خود آماده نمود، صحنه را بردر اين فاصله گروه تاتر ايده. استراحت داده شد

م نسبت  جنايات رژيبا بازی دلپسند افراد گروه در رابطه با ابعاد" کاشفان فروتن شوکران"؛ شاعر آزاد ه احمد شاملو

  .  ، به اجراء گذاشته شد که با استقبال حاضرين روبرو گرديدبه گروههای مختلف اجتماعی
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در اين فاصله . مانان سخنران به پيش برده شدبارديگر سخنرانان به پانل دعوت شدند و بخش پرسش و پاسخ با مه

کايک شان به گفت و ، با ينان در رابطه با بيان نظرات آنانبخشی از حاضرين با طرح پرسش های خود با سخنرا

 و همه مبارزان جنبش های اجتماعی ۶٧و۶٠اين بخش از برنامه نيز با ياد همه جانفشانان دو کشتار. شنود پرداختند

 کشيده می شوند و به احترام روزه در کوچه و پس کوچه های خيابان های ايران دستگير و به زندانايران که هر

با دعوت مجری برنامه ؛ جمعيت ... حصارو قزلدشت و گوهر-زندان های اوين شاهدان عينی جنايات رژيم درحضور

  . می داشتندبه پا خواستند و با کف زدن های خود دريک دقيقه ، ياد آن عزيزان را گرا

کرمی بود که با سه تارخويش وخواندن چندين ترانه و ، اجرای موسيقی آقای فريبرزپايان بخش برنامه جمعه شب

شورو نشاط ويژه ای به جمع بخشيد و تداعی گرياد همه آن جان . سرود که تمامی حاضرين سالن با ايشان همصدا شدند

 در مجموع صدای اعتراض ما طی اين چهار روز توسط راديو و.  بودندهائی شد که خود سرود خوانان اين ترانه ها

 ،پژواک، راديو سراسری بخش فارسی  و تلويزيون کومله، راديو برابریتلويزيون های های محلی و سراسری

، ضبط و ، راديو ايران همراهديو سپهر، راديو صبح شنبه با شما، را، راديوو تلويزيون نوری استکهلمراديوهمبستگ

صندوق فعاليت های کانون نيز چشمگير شب يادمان و غرفه کتاب ازهمچنين مساعدت شرکت کنندگان در. پخش گرديد

  . را داريم ی  تمامی اين رسانه ها کمال تشکرما به سهم خويش از اين همه پشتيبانی جامعه ايرانيان و همراه. بود

  
  

)سوئد( گوتنبرگ-فعاالن کانون دفاع از آزادی بيان   

٢٠٠٨ سپتامبر٢٩  

  


