
  در استکهلمگرد کشتار زندانيان سياسی  گزارش برگزاری سال
  

 در دهه های رژیم جمهوری اسالمی ندان زگانه  با یاد جان باخت سياسینوزدهمين سال گرد کشتار زندانيان
 نفر ٢۵٠ مرداد، در سالن اجتماعات هوس بی ترف استکهلم با حضور بيش از ٢٠ اوت برابر با ١١ روز شنبه ١٣۶٠

 برنامه طبق روال همه ساله با یک دقيقه کف زدن به یاد جان باخته گان آغاز و با مروری .گردیدبرگزار 
در قسمت اول برنامه فيلم  داستانی کریدر پخش شد .  و قرائت بيانيه کانون ادامه یافت١٣۶٠برکشتارهای دهه 

ایش فيلم به ذکر خاطرات زندان  وی بعد از نم. نيریزی آن را براساس خاطرات  زندان خود ساخته استئیکه زو
 مصطفی خواننده خوش صدای آوازهای لری و قشقائی. خود پرداخت و در باره ساخت فيلم توضيخاتی داد

، ایرج جنتی عطائی. جمعيت حاضر در سالن را به وجد آورد برنامه بود که با تار و صدای دلنشين اش مميهمان دو
.  دکلمه زیبای وی با استقبال وسيع جمعيت حاضر در سالن روبرو شدميهمان قسمت دوم برنامه بود که اشعار و

نادر خواننده خوش صدای هميشه همراه کانون با گروه نوازندگانش در بخش پایانی برنامه به اجرای چند ترانه و 
  . سرود پرداختند

  
 با خانواده های امسال، همزمان با برنامه سال گرد، گردهمائی سراسری زندانيان سياسی سابق که همراه

شان از اروپا، آمریکا و کانادا به سوئد سفر کرده  بودند، به مدت پنچ روز در جزیره ای در اطراف استکهلم برگزار 
، فضای سياسی و فرهنکی و هنری حاکم بر برنامه شرکت این جمع وسيع در برنامه نوزدهمين سال گرد. گردید

مه سال گرد امسال به دليل برگزاری گردهمائی زندانيان سياسی سابق برنا. به شدت تحت تاثير قرار داده بودرا 
کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران، فعالين سازمان . در سوئد، به جای ماه سپتامبر در ماه اوت برگزار گردید

مه  سال گرد  ایتاليا برای برنا- پادوا- استان ونتو–اتحادیه برای دمکراسی در ایران فدائيان اقليت در سوئد و 
 . متن پيام ها در انتهای گزارش قيد خواهند شد. استکهلم  پيام دادند

 
تجمعی با شرکت نزدیک به صد نفر در محل  مرداد، ١٩ اوت برابر با ١٠روز جمعه یک روز قبل از مراسم سال گرد، 

کنندگان در این مراسم بعد از شرکت . گردهمائی در کنار دریا به یاد جان باخته گان زندان های رژیم برگزار گردید
ل و شمع های روشن، سرودخوانان به طرف اسکله محل مراسم در دست داشتن مشعیک راه پيمائی کوتاه با 

عباس سماکار و اردوان زیبرم در مورد در این مراسم که به مدت یک ساعت ادامه داشت، . حرکت کردند
همراهی جمعيت چند  اميد شعر خواندند و یاسمن با ، ایرج جنتی عطائی وسخنرانی کردند۶٠کشتارهای دهه 
 از .یاد جان باخته گان زندان به دریا ریختنده در پایان چهار تن از کودکان دختر چهار شاخه گل رز ب. سرود اجرا کرد

ه چند تصویر از هر دو برنام. نده به نمایش در خواهد آمدفيلمی تهيه و در آیمراسم و مراسم سال گرد کشتار این 
  . سال گرد استکهلم در ادامه گزاش خواهد آمد

  
  واحد سوئد-)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

  ١٣٨۶ مرداد ٢٣ برابر با ٢٠٠٧اوت ١۴
  

  



  
  

      
  

  
          



      
  

     
  



       
  

      
  



     
  

     
  



     
  

   



   
  

   
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  متن پيام ها
  

  کشور حزب کمونيست ایرانپيام کميته خارج 
  

  ) در استكهلم١٣۶٧به مراسم بزرگداشت سالگرد کشتار زندانيان سياسی سال (
  

، تنها بخشى از کارنامه سياه رژیم جمهورى اسالمى در گسترانيدن ١٣۶٧عام زندانيان سياسى در سال قتل
ین رژیم، از همان روزهای چرا که ا. سایه شوم دیکتاتورى، خفقان، شکنجه و اعدام در سراسر ایران است
 خواهانه و برابری های اجتماعی آزادی نخست حاکميت خود، سرکوب خونين انقالب و سرکوب وحشيانه جنبش

  .هنوز هم این سياست های غيرانسانی اش ادامه داردطلبانه را آغاز کرد و 
  

ورى اسالمى، مبارزات جنبش داریم که رژیم جمه را گرامی می١٣۶٧در شرایطی یاد عزیز جانباختگان سال 
نه تنها رهبران و چهره های . هاى اجتماعى را با سرکوب و زندان پاسخ داده استکارگرى و سایر جنبش

دیگر اعدام های دسته جمعی را در مالء عام براه   بلکه بار،سرشناس جنبش کارگری را به زندان افکنده است
  .انداخته تا بدینوسيله فضای رعب و وحشت را در جامعه حاکم نماید

  
ترین دمکراسى سياسى و بدور از  اى که متضمن وسيع اى عارى از ستم و استثمار، جامعهمسلما ایجاد جامعه

 بود و تداوم تالش پيگير در راه به ١٣۶٧باخته سال هاى واالى عزیزان جان زندان و شکنجه باشد، جزو آرمان
  .ترین شکل گرامى داشت یاد این عزیزان است های انسانى شکوهمندانه پيروزى رساندن این آرمان

  
ای زندگی کنند که آزادی بيان، اندیشه و عقيده یکی حق مسلم کارگران و مردم رنجدیده ایران است تا در جامعه

ها، جز با حضور متشکل و گسترده  اما به یپروزى رساندن این آرمان .ختار سياسی آن باشدای سا از اصول پایه
داری و با اتکا به نيروى مبارزه مستقيم خود کارگران و امان بر عليه سرمایهاى بى کارگران ایران و جز با مبارزه

  .خواه ممکن نيست مردم آزادى
  

 کارگران و سایر جنبش های اجتماعی در سراسر ایران، به ویژه اتخاذ استراتژى سوسياليستى در هدایت جنبش
پروراند،  در شرایطى که اپوزیسيون بورژوایى خواب کشاندن پاى جنگ ویرانگر امپریاليستى به ایران را در سر مى

  .ها و مبارزان راه رهایى کارگران و مردم زحمتکش مبرميت دارد بيش از هر زمان براى کمونيست
  

  
  



  ! و همه جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم۶٧د یاد عزیزان سال گرامى با
  !زنده باد آزادى، برابرى، حکومت کارگرى

  
  کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران

  ٢٠٠٧ اوت ١١
  

.................................................................................................................................  
  

  
) در تبعيد(به کانون زندانيان سياسی ایران ) در سوئد(پيام فعالين سازمان فدائيان اقليت 

به مناسبت بزرگداشت نوزدهممين سالگرد کشتار جمعی زندانيان سياسی تابستان 
  ، در استکهلم١٣٦٧

  
 

، در شرایطی برگزار می گردد که ١٣٦٧ر یادمان جان باختگان کشتار جمعی  زندانيان سياسی درمرداد و شهریو
جمهوری اسالمی که  .ارتجاع حاکم بر ایران، سياست سرکوب، زندان و اعدام را همچنان وحشيانه پيش می برد

تصور می کرد با قتل و عام هزاران زندانی سياسی در بند، قادر خواهد بود گریبان خود را از جنبش های اعتراضی 
کنون در شرایطی قرار گرفته است که اعتراض و مبارزه در سراسر ایران مدام وسعت می توده ها رها سازد، هم ا

  .گيرد
  

دستگيری فعالن جنبش کارگری از جمله محمود صالحی و منصور اسانلو، سرکوب زنان و جوانان، اعمال فشار 
 سياست مضاعف بر دانشجویان، همه نشان از شکست، ناتوانی و بن بست جمهوری اسالمی در پيشبرد

  .سکوت و حاکم کردن اختناق مطلق در جامعه است
  

  !رفقای گرامی
  

اقليت در سوئد، ضمن گرامی داشت یاد تمامی مبارزین و جان باختگان دهه شصت _ ما فعالين سازمان فدائيان 
ا در ، حمایت خود را از تالش و زحمات شم١٣٦٧و بعد از آن، بویژه زندانيان سياسی قتل عام شده در تابستان 

  .برگزاری مراسم یادمان این عزیزان اعالم می داریم
  

رفقائی .  باشيمی همه ی این رفقا و عزیزانبا این اميد که بتوانيم با تالشی گسترده تر، تداوم بخش آرمان انسان
  .که جان خود را در راه آزادی و سوسياليسم نثار کردند

  
   بر قرار باد حکومت شورائی_می                          سرنگون باد جمهوری اسال
  زنده باد سوسياليسم_                                       زنده باد آزادی 

     فعالين سازمان فدائيان اقليت در سوئد                            
  ١٣٨٦ مرداد ١٩                                               

                                  
.......................................................................................................................................... 

                      


