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یاسي ساني سالگرد فاجعه قتل عام زندانادماني از مراسم یگزارش  

ی سیواشنگتن د - ٦٧ و تابستان ٦٠ دهه در  
١٣٨٧مهردوم شنبه سه                                                                                                          وکيسارا ن  

                                     
اسی که در يدر گراميداشت ياد و خاطره هزاران زندانی سشکوهی   ، مراسم با٢٠٠٨ سپتامبرچهاردهم روز يکشنبه در 

 بيستمين  مراسم .سی برگزار شد در واشنگتن دیرسيدند  به دست جنايتکاران حاکم بر ايران به قتل ۶٧تابستان سال 

، فعالين سياسی مقيم واشنگتن و حومه بازماندگان زندانيان سياسی سابق  با کوشش جمعی ازسالگرد اين جنايت بزرگ 

  نفر از٢٠٠ از بيشو  دگرديدر واشنگتن برگزار ايران اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن و فعالين چريکهای فدايی خلق 

   . ايرانيان ساکن اين منطقه در آن شرکت نمودند

 روی صحنهبر. شدآغازهای سالن چراغ خاموش کردنبا برنامه ،سابقه یچه بيشتر ابعاد اين جنايت بجهت زنده کردن هر

  درکه اسيری. زدپردامی گان اعدام شدتير های خالص به شمردن سلول انفرادی يک  در یزندانی سياسی زن ،کم نور

با گلوی هزاران جانباخته راه آزادی و سوسياليسم را بسته شده در  فرياد، رساش با صدايیهم رزماندست دادن غم از

  از هراسش ربود  ی تازه رسئگلها   از گلستان خلق باز اين دژخيم پليد" :دهدميسر زيرخواندن سرود

  ...هزاران گل شکفت زان پس تا کنون  م خلقدر بستان رزرفتند و ليکن از هر قطره خون آن ها 

  "راه ما جز ره خلق چيست؟    جهان به از اين راهی بهر ما نيستدر

  .برای همه می خواستندآزادی راکه نان و زيرا،خاستندبه نابودی ستم بر،آنان":کرد چنين آغازمجری برنامه ،به دنبال آن

، رزندان دستگير شده خود را گرفتيم، همسران و ف، مادران و پدرانران و برادران، خواهوقتی سراغ دختران و پسران

  !ی اطالعی کردندبها بيشرمانه اظهارآن

مان را يا به طناب فرزندان ، همسران وپدران، مادران وبرادران، خواهران وپسران، وقتی که دختران واما چند سال بعد

ها را وقيحانه و وسايل آن ، آن گاه، ساِک لباسان را با گلوله های سربی شکافتندعشقشماالمال ازيا سينه های آويختند ودار

های شان، ميعادگاه همه مبادا که گور! مخفی نگاه داشتندماموذيانه ازحل دفن عزيزان مان راها حتی مآن !به ما پس دادند

  !  عاشقان زندگی گردد

  ... پر پر کردند" نا شکفته" دست بسته ، پا بسته ، چشم بسته ، هم چون غنچه های آنان که عاشق ترين عاشقان را

های چند دقيقه ای خود محکوم به اعدام نمودند و به جوخه های " بی دادگاه"آنان که هزاران دختر و پسر جوان را در 

باران ، تيرشکنجه های طاقت فرسابعد از، زندان هاآزاديخواه را دروبارزممردآنان که هزاران زن و ... مرگ سپردند

  ... می دانندخودنکبت باروحشت را ضامن بقای حکومت ننگين و، ُرعب وآنان که سرکوب و شکنجه ...آويختنديا به دارو

  به فراموشی سپرده شود ،٦٠آنان که می خواهند کشتار هزاران زن و مرد آزاديخواه و سوسياليست ، در دهه خون باِر 

  :بايد بدانند که

دختران و پسران ، خواهران و برادران ، مادران و پدران ،  همسران و فرزندان توده های مردمی که عزيزان شان را 
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در زندان های حاکمان جنايت کاِر جمهوری اسالمی از دست داده اند ، هرگز آن جنايات را فراموش نخواهند کرد و 

  !خواهند بخشيدمسبّبين و عامالن آن کشتار ها را ن

و کم رنگ تر شده تا  آنان که اميد واهی دارند که با گذشت زمان ، خاطره اين قتل عام ها در حافظه مردم ما کم رنگ

 فراموش ميکنيم و نه می بخشيم و ايمان داريم به روزی که همه  بدانند که ما اين جنايات را نهنهايتا محو شود بايد

  ".در دادگاه های خلق محاکمه شوندمسبّبين و عامالن آن کشتار ها 

  .پيام کميته برگزارکننده خوانده شد، بعد از يک دقيقه سکوت ايستادهگاه آن

همه مرتجعين حکومتی که  در موردگر جمهوری اسالمی از همان بدو پيدايشش بازگو شد و  اين پيام ماهيت سرکوبدر

  : گفته شدقاطعانه پاک کنند، عمومیقصد دارند اين فاجعه را از اذهان 

شان را با تيرهای زهر آلود شکافتند،  شان را بستند، قلبهای های چشم"

های دسته جمعی  شان را در گور های سترگ شان را ريختند ،اندام خون

شان عليرغم تمام ترفند ها و خاطره هاياما، نام بی نشان به خاک سپردند،

  .ندان خواهد مهميشه جاودا های ارتجاعی در پهنه تاريخ برای

شکنجه گران رژيم جمهوری و ۶٧ و ۶٠های عامالن کشتار آمران و

کاران چه مرده که همه اين جنايتچرا. شناساندهای کارگری معرفی ونهاد مردم جهان بويژه کارگران و  بايد به،ايران را

  .به سزای جنايات خود برسندو حاکمه شوندعلنی مهای مردمی ودادگاهجرم جنايت عليه بشريت دره يد بچه زنده باو

ن بويژه مثابه اجرای عدالت اجتماعی و اعالن اين موضع است که مردم ايراه ها ب اين جانی مجازات محاکمه و

  ...اين جنايت هولناک را فراموش ميکنند نه خاطره دان قهرمان خود را نه می بخشند وزنزحمتکشان هرگز قاتالن فر

 برای مردم ايران روشن شده است که امپرياليستها بويژه امپرياليسم ۶٧امروز بعد از گذشت بيست سال از کشتار 

 های هزاران نفر از مخالفين سياسی، اعدام و باران ، تير ها، دار زدن آمريکا امکان نداشت از محاکمات يک دقيقه ای و

  .بی اطالع باشند اعدام شدندفاصله چند شبانه روزکه در تعهد ايرانم هنرمندان و نويسندگان و شعرا دانشجويان مبارز،

مقابل اين فاجعه سکوت درشان ايجاب ميکرد ولی چون منافعوقوع اين جنايت مطلع بودندشک امپرياليستها از بدون

 سخنرانی ۶٧سال ن سياسی  از بازماندگان کشتار های زندانياُهشی، محمد ه برگزار کنندهتکميپيام  پس از اتمام ".دردنک

آنچه در شمای کوچکی از  و بياندستگيری خود در سن هفده سالگی از ی يهامحمد با شرح گوشه . خود را آغاز کرد

 به آن دوران و درون زندان های مخوف  حضار رابودنش رفته سياه چال های جمهوری اسالمی بر وی و دوستا

و برای رسيدن به شدن را نداشته و ندارد " استحاله" رژيم هيچ گاه قابليت وی تاکيد کرد که اين.   برد و اويناصفهان

 در آن اثری از شکنجه و زندان نباشد ، ود وشن به خاطر دگر انديشی سرکوب که در آن هيچ کس  و آبادآزادجامعه ای 

ها، ، سازگارا هاجاريان ، حهانجی برای گ ینقش  در اين انقالب .دگردبدست مردم ايران سرنگون می بايست اين رژيم 

برای ند و امروزه ه ا داشتشرکتتوده های مردم  در سرکوب که و وزارت اطالعات سپاه دهنده تشکيل اين سران 

نا اميدوارانه هشی بر خالف کسانی که .  می ريزند جائی نيستاشک تمساح  ،سانده اندقتل ردست خود به کسانی که به 

اومت زندانيان سياسی را شکست رژيم قلمداد کرد و گفت اگر می بينيم که اين رژيم  مق،دهستنشکست و پاسيفيسم مبلغ 

نشان از اين وحشيانه عمل می کند، وب و ارعاب کماکان در مقابله با جنبش های وسيع اجتماعی بعد از اين همه سرک
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ه رژيم با ترفند صدور  وی همچنين به نقش مهم ايرانيان و اپوزسيون برون از مرز اشاره کرد ک. دارداو ضعف 

   .   به خارج از کشور، سعی بر نفوذ و به بيراهه کشاندن مبارزات در خارج از کشور را دارد" توابين"

باطل " را با ترانه اش ، برنامه گرم خود تبعيدی با صدای مند معترضگيسو شاکری هنر، ُهشی محمد بعد از سخنرانی 

اين  حکايت از عمق  اين شعر.  را خواندخود اوستهای سروده از ايی که شعر زيب، و در ادامه آغاز کرد  "السحر

  :وی اظهار داشت .فاجعه تاريخی دارد

برادرم شکنجه نديده . نبرده استزندان به سرمادرم در.  زندانی سياسی نبوده استمندختر  !من زندانی سياسی نبوده ام"

ای که در آن يک فاجعه . شاهد عمق فاجعه ای خونين بوده اممن اما . تخواهرم به چوبه های اعدام سپرده نشده اس. است

   ...".نسل قتل عام شد

 که  بياد و خاطره ی جان باختگان راه آزادی "چو جاويد شد، نام "گيسو بخش اول برنامه خود را با ترانه ، بعد از آن

  .ر قرار گرفترا اجرا کرد که شديدا مورد استقبال حضااست سروده شده  ۶٧تابستان 

و تئاتر حسين افصحی، کارگردان در آخر بخش اول برنامه، 

، يکی از نمايش های خود را که از زبان يک نويس  نامهنمايش

  .ردکروخوانی بود ، شده زندانی سياسی نوشته 

 بخش دوم برنامه هنری ، گيسو شاکریتاهتنفسی کواتمام بعد از 

و پر شور ز نوازندگان جوان دو تن اهنرمندی با  همراه خود را

با مضمون و دلنشين زيبا بسيار  ترانه هايی بامقيم واشنگتن 

  . که مورد تحسين و توجه حاضران در سالن قرار گرفتشروع کرد، مبارزاتیغنی 

 گذاشته نمايش به صحی و هادی خرسندیفبا هنرمندی حسين ا" بازجوی عزيز"به نام ی ئويدئو،  برنامهدر آخرين قسمت

در حاليکه مورد توجه و تشويق شرکت قتل عام زندانيان سياسی فاجعه بيستمين سالگرد يادمان  برنامه  سرانجام، وشد

  .  رسيدبه پايانکنندگان قرار گرفته بود 

 با ترفند ها و يالنهذجمهوری اسالمی که ر منفوررژيم مرتجعين همه  چشمر دبود همچون خاری بدون شک اين مراسم 

زمان با مراسم اريخ و هم تايجاد برنامه هنری ضرب العجل، هم با که  تالش می کنند، اين روز ها  مختلفنيرنگ های

فشار  شده در کشور های مختلف دنيا، به زعم خود از حضور ايرانيانی که به خاطر ميادمان کشتار زندانيان سياسی اعال

نفرت و کينه  ،و از اين طريقد نباش جلوگيری کرده ، اند خود رانده شدهکشور اجتماعی از -اقتصادی و يا های سياسی 

قتل عام زندانيان شايد ابعاد عظيم فاجعه آن ها می کوشند   .کاهش دهندنسبت به خود  را مردم آزاديخواه خارج از کشور

جتماعی  ا اخالقی وچرا که اين وظيفه ! زهی خيال باطل.  دن شوکم رنگ و کم رنگ تر  ٦٠دهه خون باِر  در سياسی

بر خون ريخته شده آن عزيزان سرپوشی گذاشته اجازه ندهيم با شرکت خود در اين گونه يادمان ها، که فرد فرد ماست 

   . مبارزان زن و مرد به دست فراموشی سپرده شودهمه  و جانفشانی آن هشد

  
  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٠  -سارا نيکو


