
   ۶٠ انقالبيون و آزادیخواهانی که در دهه یادمانگزارشی از مراسم  :تورنتو

 !توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی قتل عام شدند

   

   

 

به ایران ، مراسمی توسط فعالين چریکهای فدایی خلق   در شهر تورنتو کانادا٢٠١٧ سپتامبر ٩در روز شنبه 

جمهوری اسالمی جالدان  به دست ۶٧ و تابستان ۶٠اهانی که در دهه منظور بزرگداشت یاد انقالبيون و آزادیخو

، این سمبل همبستگی بين  انترناسيونالآغاز گر این مراسم سرود جاویدان . ، برگزار شد قتل عام شدند

 سرود آفتابکاران جنگل را با آکاردئون اجرا کرد و مجری یپس از آن رفيق. بود المللی ستمکشان در سراسر عالم

 و پر این سرودخوانی جمعی. اسم و برخی از رفقا و دوستان نيز با خواندن سرود با او همراهی کردندمر

ی بود که در سراسر این دهه خونين و سياه با آزادیخواهو مردان زنان پيام مبارزاتی  انعکاس ، احساس

 چشمانی باز بر فراز چوبه های  باز و سری افراشته در مقابل جوخه های تير دژخيم قرار گرفتند و یا بایچشمان

دليرترین فرزندان جانباختگان و بویژه نسلی از با عکس های محل برگزاری مراسم که  سالن .به پرواز درآمدنددار 

دو دهه ، يادآور شور و شوق انقالبی جوانان مبارز  ، چریکهای فدایی خلق ایران تزئين شده بود انقالبی خلق

شان توسط مزدوران  آزادیخواهی و آرمان های انسانی  جوانانی که به جرم. بود١٣۶٠ و ١٣۵٠ یعنی دهۀ

 در سراسر  شکنجه و ها در راه تامين منافع سرمایه داران وابسته حاکم و اربابان جهانی آنجمهوری اسالمی 

   .اعدام شدندایران 

  

کتر نورایمان قهاری و  دبخش ابتدادر این . بخش بعدی برنامه به سخنرانی مهمانان مراسم اختصاص داشت

 که با ارائه کردند در رابطه با موضوع مراسم پر محتوی و مهمی سخنرانی های ُهشیرفيق محمد سپس 

  . استقبال حضار روبرو شد

  

جنگ روانی و فراموشی تاریخی"  دو، عامل کليدی در سرکوب جامعه بر نام داشت  "که دکتر قهاری سخنرانی 

 به در سخنرانی خودوی . و حاوی اطالعات مفيد و آموزنده ای بودشده  ی بناطوالنی وتحقيقات نتایج اساس 

 نه محصول ۶٧ و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶٠کشتار دهۀ "درستی به این موضوع اشاره کرد که 

درت ق و حتی از پيش از "مخالفين رژیم بلکه جزئی از ذات و ماهيت رژیم جمهوری اسالمی بوده" طلبی خشونت"

 ، از جمله آزادی زنان های فردی ، و سلب آزادی ها از جمله مارکسيست ها حذف غيرخودی"  این رژیمگيری کامل



بایست هر  ، می برای رسيدن به اهداف خود رژیم جمهوری اسالمی .، در دستور کار آن رژیم قرار داشته است

ون هم این رژیم برای حفظ موقعيت و بقای خود اکن  ، و هم کرد صدای مخالفی را از صحنۀ سياسی ایران محو می

هر گونه مبارزه "این مسئله تاکيد کرد که   برسخنران سپس ." که به همين روش ادامه دهد راهی ندارد جز این

تواند کشتار و سرکوب خونين دهۀ شصت و پاسخگویی و مجازات آمرین و  برای آزادی و عدالت ماهيتا نمی

هر چقدر بيشتر " تاکيد کرد که وی." اهميت به حساب آورد ده بگيرد و نامربوط و بیعاملين آن کشتار را نادی

، بيشتر قربانی جنگ روانی و اثرات آن به مثابه سالحی برای  خبر باشيم  و از آن بیءاعتنا نسبت به تاریخ بی

هی بيشتر و دید ، با آگا هر چقدر کمتر مستعد تاثيرپذیری از جنگ روانی باشيم  .شویم کنترل جامعه می

فقط از طریق کسب آگاهی است که  ، به عبارت دیگر .توانيم در تغيير شرایط خود نقش بازی کنيم وسيعتری می

، و همچنين  مان بر اساس آن را تشخيص دهيم گيری باورهای های جنگ روانی و نحوۀ شکل توان تاکتيک می

در خدمت  ه بوسيلۀ رژیم جمهوری اسالمیهایی در نزدیک به چهار دهۀ گذشت تشخيص دهيم چه تاکتيک

." اعتنایی به تاریخ برای ما چه پيامدهایی داشته است اند و بی سرکوب جامعه و استمرار حاکميت استفاده شده

 با دیدی واقعی عمل کرده و برای تغيير شرایطدر نگرش به تاریخ های آگاه باید  عنوان کرد که انسانوی در پایان 

گيری ما در مقابل خشونت و سرکوب دولتی خط و  موضع: " و گفتتماعی خود را درک کنند، مسئوليت های اج

  ."، مسئوليت فردی ای می طلبد که می تواند به همبستگی جمعی بيانجامد مرزی روشن و قاطع می طلبد

  . سخنرانی دکتر نورایمان قهاری با تشویق بسيار زیاد جمعيت روبرو شد

  

 بود ۶٠از بازماندگان کشتار دهه زندانی سياسی سابق در اصفهان و  ُهشیمحمد سخنران بعدی مراسم رفيق 

های زیادی را در چنگال رژیم اهریمنی جمهوری اسالمی در زندان به سر برد و مورد شکنجه و اذیت و  که سال

دان های خاطرات شخصی خود از زنگوشه هایی از  مرور وی با. آزار های سيستماتيک دژخيمان حاکم قرار گرفت

، شرکت کنندگان در  ، با شيوه ای بسيار پر احساس و عينی آن دهه مرگبارجمهوری اسالمی و تحليل شرایط 

او شرکت کنندگان را با خود  .چال ها و شکنجه گاه های جمهوری اسالمی برد با خود به درون سياهمراسم را 

 هيچ جنایتی عليه دختران و  اعمالازيش از قتل عام ها پ، دژخيمان حاکم ها  در آنکه برد هایی  چال سياهبه 

، برخی را ناکام از اخذ اطالعات در زیر شکنجه  ؛ بکارت دختران اعدامی را گرفتند دریغ نکردندپسران زندانی 

، جسد ها را به خانواده های داغدار تحویل ندادند و حتی از  کشتند و اجسادشان را به درون سلول ها انداختند

 . داشتندنگه شان پنهان   محل دفن برخی را تا به امروز  از عزیزانترس

    

جلوه های برجسته مقاومت جان های شيفته ای اشاره کرد که با وجود آن که  در سخنان خود به ُهشیرفيق 

اومت ، با توجه به شرایط زندان از هيچ کاری برای مق شبح مرگ را هر لحظه در باالی سر خود در پرواز می دیدند

 . و ماليدن پوزه پاسداران ارتجاع به زمين غافل نمی ماندند

  

اختصاص  ۶٠ نقش منتظری در کشتار دهه  به بررسیُهشیبخش مهم دیگری از سخنرانی رفيق محمد 

نقش واقعی و ضد مردمی دار و دسته ،  به مشاهدات و تجربيات عينی خویش در زندان ءوی با اتکا. داشت

که  –" والیت فقيه"سرکوبگرانه و مبتکر اصل " جمهوری اسالمی"گذاران تبهکار نظام  ان، یکی از بني منتظری

 " پدر حقوق بشر"لقب کاران و جناح های درونی جمهوری اسالمی  متاسفانه این روزها توسط برخی سازش

ا سردمداران  بمنتظری را مورد بازبينی قرار داد و نشان داد که مخالفت های بعدی - داده اندبه وی ایران 

، بلکه  جمهوری اسالمی نه از سر دلسوزی برای جان و سرنوشت یک نسل از بهترین فرزندان مبارز مردم ایران

 بوده از سر دوربينی و برای تطهير و جلوگيری از آبرو ریزی بيشتر نظام جبار و دیکتاتور حاکم و گردانندگان آن

ها پس از آن صورت گرفت که جو غالب  دسته منتظری در زندانسخنران تاکيد کرد که روی کار آمدن دار و . است



رغم تمامی جنایات و وحشی گری شکنجه گران و توابان مزدورشان به یک جو مقاومت و مبارزه ه بر زندان ب

 بودند و جمهوری "ی کشیمّل"شان در حال  رغم تمام شدن احکامه تبدیل شده بود و بسياری از زندانيان ب

دار و دسته منتظری برای . له زندان و زندانيان سياسی را حل کند شرایطی می بایست مسئالمی در چنيناس

   .ها را در دست گرفتند و شروع به تصفيه زندانيان کردند حل این معضل زمام اداره زندان

  

الح اصطه بندی ب  در پایان با بازگشت به شرایط فعلی با ذکر این واقعيت که اساس استخوانُهشیرفيق محمد 

 تشکيل می دهند، بر این نکته تاکيد ۶٠جمهوری اسالمی را همان جالدان دهه " معتدل"اصالح طلبان و جناح 

کرد که هيچ عنصر مترقی و بهتری در ميان هيچ یک از جناح های تشکيل دهنده جمهوری اسالمی وجود ندارد و 

کاران و   فراموشی تاریخی و کمک سازش بهءنباید اجازه داد تا ولی فقيه تبهکار جمهوری اسالمی با اتکا

 ۶٠در دهه " قربانی"و " جالد"های النه کرده در صفوف مردم با تبليغات وسيع و آگاهانه خویش جای  اپورتونيست

و حامی " بشر دوست"های  را عوض کند و از جالدان نفرت انگيزی چون الجوردی ها و خلخالی ها چهره انسان

  .دبساززندانيان سياسی دربند 

  

ها خود تجربه درد و رنج و  صحبت های پر احساس سخنران با تشویق بسيار زیاد جمعيت که بخشی از آن

  . شکنجه زندان های جمهوری اسالمی را بر تن داشتند روبرو شد

  

در گرامی داشت یاد و خاطره "، ویدئو کليپی پخش شد که عنوان آن  در بخش دیگری از مراسم یادمان

 در پيکاری خونين برای آزادی و سوسياليسم در مقابل ارتجاع ایستادند و قهرمانانه در ۶٠ر دهۀ انقالبيونی که د

این ویدئو کليپ حاوی تصاویر تاریخی و مقدمه فشرده ای در ارتباط با . بود!" راه آرمانهای انقالب خود جان باختند

المی و اوضاع سياسی اجتماعی ای بود  رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری استداومآمدن و  شرایط روی کار

در تابستان که  خوانده می شد" کيستند اینان"در بخش بعدی کليپ شعری با عنوان .  رسيد۶٠که به دهه 

 به دست ۶٠ئی است که در دهه ها در بزرگداشت یاد تمامی مبارزین و کمونيست سروده شده و ۶٧خونين 

 این  . آراسته شده بود۶٠ دهه هایی از انقالبيون و مبارزینبا عکس این شعر . جمهوری اسالمی کسته شدند

 پاسخ گرفت که به عنوان شاهدین زنده آن حضار شرکت کننده در مراسمویدئو کليپ نيز با تشویق پر احساس 

  .جنایت تاریخی چشمان شان با دیدن تصاویر برخی از عزیزان شان از اشک مرطوب شده بود

  

 بود که با آموزنده یک مراسم مبارزاتی بسيار پر احساس و ۶٠ان قتل عام دهه مراسم بزرگداشت یاد قرباني

  .  نفر از ایرانيان مقيم تورنتو برگزار شد و در یک فضای صميمی مبارزاتی به پایان رسيد١٠٠بيش از شرکت 

  

  کانادا -تورنتو فعالين چریهای فدایی خلق ایران در 

  ٢٠١٧ سپتامبر ١۵

  


