
  ٦٠سمينار بررسی کشتارهای دهه دومين 
  به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی

  
ی، نژادی، قومی و مذهبی توام بوده سياسل عام و کشتارهای  بشری همواره با قتمعاصر جامعهتاریخ 
حاکم در ستيز طبقات همه ریشه  سرشت و ، اما رخ دادهاگرچه این کشتارها به دالیل گوناگون . است

مناسباتی که .  بوده است طبقاتیظالمانهغيرانسانی و   جهت استمرار مناسباتو درعليه طبقات محکوم 
  به این لحاظ دورانایرانتاریخ  . چ نقش و منافعی در ان نداشته اند هي قربانی آن بوده وتوده های مردم

حات تاریک آن هيچ گاه در تاریخ ایران تنها کشوری در جهان است که صف. های پرخونی از سرگذرانده است
. مواجه بوده است مردم ایران با بی اعتنائی کامل حاکمان جهانی انه حق طلبفریادهایبه ثبت نرسيده و 

نقطه اوج .  ایران و خونبارترین آنهاست معاصرریخ تاسياه ترین دوراندوران حاکميت رژیم جمهوری اسالمی 
ایت و نوع گستردگی این جن. نيان سياسی در دهه شصت استجنایات رژیم جمهوری اسالمی کشتار زندا

با نمونه های  ٦٧ به ویژه کشتار جمعی هزاران زندانی سياسی در تابستان و شيوه اجرای کشتارها
  .است رخودار بوده و ددمنشی بيشتری ب وسعت بوده و ازبسيار متفاوتدر سایر جوامع معاصر آنها تاریخی 

 
اره رکوب و اختناق هموکم کردن سا با ح ایرانل حاکميت خونبارش بر طی سی ساجمهوری اسالمی

ایران به دليل وجود .  تاریخ پاک و مردم آن را به فراموشی بسپارندسعی کرده جنایاتش را از حافظه
این وضع، در مقابله با . یخی در رنج بوده استاراستبداد، دیکتاتوری و سرکوب همواره از فقدان حافظه ت

 یک صد سالرا به ویژه در کمبود این   ازکوچکیبخش  علی رغم فراز و فرودههای تاریخی، مردمتوده های 
 ر بدر دو دهه اخيردر ایران  مبارزات اجتماعی فرایند.  ترميم کرده اندمبارزات حق طلبانه خودر در جریان اخي
 ثبتحافظه تاریخی و زنده نگاه داشتن  به منظور گسترده ای فعاليت هایافزوده است و  ها تالشاین

 انجام گرفته ٦٠کشتار زندانيان سياسی در دهه به ویژه  ، جمهوری اسالمی در دوران حاکميتجنایات
    .است

  
 برگزاری مراسم های یادمان، ، تحریر مطلب و مقاله،مکتوب کردن خاطرات جان به در بردگانبازگوئی و 
 زنده نگاه مبارزه خانواده ها برایسایر اقدامات اعتراضی و افشاگرانه و پيشاپيش همه آنها، سمينار و 

 ؛د این جنایاتو نگاه داری مستندترین سنظ حفاین تراژدی انسانی در حافظه تاریخ و تالش برای  داشتن
  جنایات در تاریخبه یاری حافظه و ثبت ایناز جمله اقداماتی هستند که  ،جمعی در خاوراندسته گورهای 

  . شتافته اند
  

 و وسعت آن با اطالع نيستند،  هولناکنه تنها ایرانيان که هنوز بيشماری از آنان از این جنایاتبا این حال، 
 بر ما و ٦٠ به منظور بررسی آنچه که در دهه  و این تالش هاادامه یدر  .بی خبرنداز آن  نيز مردم جهان

با سخنرانی و حضور زندانيان سياسی سابق، پژوهشگران و ی دو روزه سمينارتاریخ خوبنار ما گذشت، 
 به زبان انگليسی و سوئدی در یک پانلدر این برنامه، .  برگزار می کنيمدر استکهلمحقوقدانان بين المللی 

  . هوسی بی ترف برگزار خواهد شددانشگاه استکهلم و یک پانل به ربان فارسی در سالن اجنماعات 
 

،  حميد حق شناس شهروز، سوسن بهار،البی، احمد موسوی، پيام اخوان، کاوه شهال ط:سخنرانان
  . ماریا مودیگهانس لينده و 

  
خواننده بياتریز ،  و مسعودربل با خوانندگی شميم و نوازندگی یارا-گروه دتوسط موسيقی اجرای 
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