
 

   اعالم موجوديت جلسهگزارش
   واحد اروبرو-) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران 

    :مقدمه  
جنبش های اعتراضی از همبستگی  وحمايت   تا درهم آمدند گردفعالين سياسی  اروبرو ــ سوئد و از زندانيان سياسی دهه شصتجمعی 

شکنجه  کشتار، زندان و  محکوم نمودنبويژه دفاع از خيزش های توده ای اخير و...  ومعلمان ،اعم از کارگران ،دانشجويان، زنان

   . تآسيس نمايند شان تشکلی را در جهت نيل به اهداف،اسالمی ايرانرژيم جنايتکار جمهوری 

ـــ واحد ) در تبعيد(ران  پس از نشستهای مداوم و استفاده از خرد جمعی بدين نتيجه رسيدند که کانون زندانيان سياسی اي،اين رفقا

استثمارکه علل اصلی آن در نظام  سوسياليسم عليه ستم و راه آزادی ورا در دفاع از فعالين، جان باختگان و زندانيان سياسی اروبرو 

  .نمايندايجاد ، در جهت اهداف مبارزه طبقاتی شان می ايران و سيستم سرمايه داريستجمهوری اسال

 توان بجرم  تشکلی را نمی ه ورد و گروکه هيچ فند  اعتقادبر اين... ، تشکل وی مطبوعات، بيان، عقيدهزاد ضمن دفاع از آ، رفقاناي

يقين و باوردارند تا زمانيکه  اما .، شکنجه و اعدام محکوم نمودمزايای اجتماعی محروم و به زندان عقايد سياسی از  و بيانفعاليت

  . شود  شکنجه و اعدام توليد و باز توليد می فحشاء، زندان،، استثمار، فقر، فساد،، ستم سيستم سرمايه داری پابرجاست ظلمسرمايه و

 دموکراسی الزم است اما کافی نيست مبارزه و مرزبندی با ،اين رفقا معتقدند که در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی ايران

  .سيتم سرمايه داری يکی از معيارهای اصولی و اساسی است 

و تکثير فيش هايی به زبان فارسی و سوئدی با پخش آ با اين افق و چشم انداز ــ واحد اروبرو) در تبعيد(ران  زندانيان سياسی ايکانون

و همچنين جوانه  دهه شصتگداشت زندانيان سياسی جان باخته برگزاری مراسم بزربا  اطالعيه ساسنامه موقت کانون و همچنين پخشا

  .در روز شنبه هفدهم اکتبر اعالم نمودند  راشدند موجوديت شانپرر پراخي  هايی که در جنبش توده ای

  :گزارش جلسه

و اعالم  به حضار استان اروبرو بعنوان مجری برنامه ضمن خوشآمد گويی سرشناس فعالين يکی از  ضرغام اسدی.ردر آغاز 

 ،و وقايع اخيراز ارائه مطالبی کوتاه در باره اوضاع ايشان پس  .خواهی نمودند عذرساعته برای شروع جلسه نيم اخيربرنامه از ت

برای را که ده سال از بهترين دوران جوانی اش را در سياهچال های رژيم اسالمی بسر برد  احمد موسوی.ر سخنران اين مراسم

  .سخنرانی دعوت کردند

، ٦٧کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان  و از جان بدر بردگان ٦٠نويسنده کتاب شب بخير رفيق، زندانی سياسی دهه  احمد. ر

  دريچه پشت دريچه"  پس از قرائت شعر

     شکنجه پشت شکنجه                                              

  نقاب پشت نقاب                                                              

  "صدای بند و سلسله دار می آيد                                                                           

های کشتار هزاران زمينه:  آغاز کرد و گفت٦٠را با برررسی ابعاد کشتار و شکنجه زندانيان در سال های نخست دهه سخنرانی اش 

اتفاق افتاد، ٦٧آنچه که در تابستان . تجو کرد جمهوری اسالمی جسنظام را، بايد در ماهيت سرکوبگرانه ٦٧زندانی سياسی در تابستان 

رهبران نظام، مسئوالن زندان ها و بازجوهای رژيم، از . خواهان در سال های نخست دهه شصت بودادامه کشتار مبارزان و آزادی

  .همان آغاز بارها اعالم کرده بودند که در شرايط بحرانی، تمام زندانيان را خواهند کشت

 ميان دو رژيم صدام و ،ارتجاعی  بود که، با پايان يافتن جنگ٦٧و در تابستان : گری از سخنرانی خود گفتدر فراز دي احمد.ر

اوضاع به نفع . شان بودندهای مردم به دنبال  مطالباتبا پايان جنگ، توده. خمينی، شرايط بحرانی برای جمهوری اسالمی فرا رسيد

طبيعتا رژيم ديگر نمی . تر شده بودوع تالطمات سياسی، از هر زمان ديگر محتملوق. ها و نيروهای سياسی رقم خورده بودتوده

و مهمتر از همه، پايان جنگ و . توانست به سادگی و به بهانه شرايط جنگی ، سرکوب و کشتار را همانند گذشته به جامعه تحميل کند



 

"  جام زهر"ها و برای خمينی به منزله نوشيدن  توده سازمان ملل، برای رهبران رژيم، شکست روانی در نزد٥٩٨پذيرش قطعنامه 

  .بود

او سپس با اشاره به جناح بندی های درون جمهوری اسالمی، تاکيد کرد که تمام جناح های رژيم، مستقيما در کشتار جمعی هزاران 

، برای همه ٦٧تن به کشتار تابستان و از اين رو با گذشت بيست و يک سال، هنوز پرداخ.  نقش داشته اند٦٧زندانی سياسی در تابستان 

های و چنانچه شاهدش هستيم، از آن زمان تا کنون تمام جناح. گرددجناح های رنگارنگ جمهوری اسالمی، به عنوان خط قرمز تلقی می

  . اند، همه به آن وفادار مانده"طلباناصالح"گرا گرفته تا حاکميت، از اصول

در بندی : تار، در زندان نيروی دريائی رشت بود، ضمن بيان فزازهايی از چگونگی کشتار گفتسخنران مراسم، که در زمان وقوع کش

او سپس در چرائی برجسته شدن کشتار زندانيان سياسی .  زندانی قربانی جنون خمينی شدند٩٥ زندانی بوديم، حدود ١٢٠که مجموعا 

  :لی، تاکيد کرد که، چه در درون جامعه ايران و چه در سطح بين المل٦٧در تابستان 

اما، . تواند اقدامی فاجعه آميز باشداگر چه کشتن حتا يک انسان، به جرم باورهای سياسی، می.  اگر چه نفس هر جنايت، جنايت است

سانی چنانچه اگر امروز ان. کند، دوران تاريخی وقوع آن جنايت استتر میکارانه را بی توجه به ابعاد آن برجستهآنچه يک اقدام جنايت

 بداری و يا قرون وسطی به صليرا به صليب بکشند، طبيعتا عمق اين اقدام جنايتکارانه، از کشتن هزاران انسانی که در دوران برده

توان دريافت که جمهوری  بنگريم، آنگاه می٦٧اگر با يک چنين نگاه تاريخی، به کشتار تابستان . کشيده شدند، فاجعه بارتر خواهد بود

، هنوز در زير ٦٧تا جائيکه، مادران، همسران، فرزندان و پدران قربانيان تابستان  .جنايت هولناکی را مرتکب شده استاسالمی چه 

  .زنندآوار اين جنايت هولناک دست و پا می

  .با بند ديگری از همان شعر، سخنرانی خود را به پايان رساند احمد موسوی. ر

  .که جوی باريکی ست              بيا به اشک بپيوند              بيا و بی ما باش               بيا  و با ما باش"    

  

                                         ".سپس به رود بپيوند اگر هدف درياست                                           

  : گفت ان سوئدی به زب کاران کانون ست اندر بعنوان يکی از دضرغام. رآنگاه 

 .نظام جمهوری اسالمی شده است گفته های احمد حاکی از يک تراژديست که دامنگير ميليونها نفر و خانواده در طول دوران سی ساله

دو . ريافت نمود را دغضنفرش د و فرزنمسعود خبر تير باران برادرش ١٣٦٧گفته های فوق مرا به ياد مادرم انداخت که در تيرماه 

 که در محمد حسينی شان از آغاز تا پايان بهم گره خورده بود و يادم نمی رود که در هنگام تحويل پيکرشان پسر عمويم گه زندجوانی ک

   .ه های سوراخ و خونين شان در همان لحظه فورآ جان باخت و مشکالت چند برابر شدهراز ديدن چ آن زمان فقط پانزده سال داشت

و گدازهايی است که در طول سی سال حکومت   سوز و ناشی از درد جانکاه،ه سنبل درد و رنجندخاطرات مادرم و ساير مادران ک

   .  است انباشته شدهارتجاعی جمهوری اسالمی

 ، اين تراژدی حکايت سالهای اخير نيست،های اروپائی، دولتمردان سوئد و کشور هاو خانمقايان آ:در خطاب به حضار گفت   ضرغام

 جنتی ها و ناطق نوری که توسط رفسنجانی ها، موسوی ها و خاتمی ها، يزدی ها،ل نظام حمهوری اسالمی است بلکه واقعيت سی سا

ها و احمدی نژادها و خامنه ای ها و همه جناح ها از محافظه کار ها تا اصالح طلبان  يعنی کليت نظام جمهوری اسالمی حاکم بر ايران 

ها و  برای کسب هژمونی طلبانه شان و چگونگی رابطه با امپرياليست ن جناحها رامتآسفانه رسانه های غربی  تضاد درو.است 

وارونه جلوه ميدهند ها واتخاذ شيوه سرکوب شان  های اعتراضی و کنترل و مهار اين جنبش همچنين چگونگی ايجاد سد و مانع جنبش

 آلوده است ا ک تک انسانهاافظه کاران به خون تجناح باصطالح اصالح طلبان را که دست شان همچون مح و

    .خوانند دموکرات و مدافعين دمو کراسی می
دمداران جمهوری اسالمی تضاد ها را دعوائی درون خانوادگی برای حفظ نظام اين در حاليست که تمامی سر: سپس چنين ادامه داداو 

  .جمهوری اسالمی و قانون اساسی شان می نامند

  مردم  دوشا دوش  واحد اروبرو  ـــ )در تبعيد ( کانون زندانيان سياسی ايران : فرموله کرد مطالبش را چنين  ضرغام اسدیآنگاه 



 

  . زحمتکش وغيور ايران برای سر نگونی دولت و نظام جمهوری اسالمی در ايران به مبارزاتش تداوم خواهد داد

و ا و احزاب سوئد بويژه اين استان انتظارياری سازمانه کانون ها و همچنين از دولت سوئد ومعه و افکار عمومی سوئد و ما از جا

   .کمک و مساعدت در اين راه را داريم

او که در زندان .  نويسنده متعهد و شاعر انقالبی برای قرائت اشعارش دعوت بعمل آوردعباس سماکار. رسپس مجری برنامه از 

  : گفتدر آغاز چنين از دست داده بود  راهای رژيم ستم شاهی رفقای ارزشمندی

دالورانه مردم ايران در برابر يکی از تبهکارترين حکومت های سرمايه داری جهان نشان دهنده عزمی است برای رسيدن به  پيکار

  .کنهچار نباشه برای سير کردن شکمش تحقير بشه و بندگی دنيائی که در آن انسان نا .يک دنيای نو و زيبای پيش روی شان

و بی ترديد دير نخواهد بود که بر پرچم پيروزی، رهائی   شرافت يه زندگی انسانيه،دی و عزتيدن به آزای نو، رسرسيدن به اين جامعه

  :در تداوم سخنانش گفت  عباس.ر .از هر ستم اجتماعی و طبقاتی خواهد درخشيد

  .لرزه در آمدههای کاخ ستم و سلطه جمهوری اسالمی به از همين رو هم هست در افق درخشان مبارزات مردم ايران پايه

فصل نوين به اما اکنون که اين سر . در ستايش اين پيکار بزرگ ، شعر سرزمين ما سالهای دراز بود که در ذهنيت خود سخن سر ميداد

  . ، گوئی آنقدر شکوهمند است که شعر به راستی قادر به توصيفش نيستشکل واقعی فرا رسيده

 و بيان  آرههای گوناگون اين مبارزه رو به تصوير در میينکه اين تالش تا چه حد چهرهو ا. ه نااميدی معنا ندار،با اين حال در شعر

  .آنگاه اين رفيق مبارزمان، اشعارش را برای عزيزانی که در سالن حضور داشتند، خواند. ش به عهده شما ستکنه، قضاوتمی

                                                                            

                                                        آشنا         

                                           اما بر منظر غريبِ  آتش و دود و خون و هياهو                                                                              نه

  ناگهان                                                                   شکی ندارم

  رودهايت در ُبهت غريبی فرو میچشم                                                 که برق نگاهت آشنا ست

  کنمو من فکر می                                                   اََتو بايد جائی ديده باشم

  بايد کسی اين پرده را پس بزند                                                                            ولی

  و بگويد                                                         دهمهرچه گوش می

                                                                            های آشناانبوه اين نگاه                    نوم                                  شصدايت را نمی 

  های منخفتۀ کابوسدر اين جسدهای به خون                                                                                 

  از آن کيست                                                                          ای بده حداقل نشانه

  های دورام از پس اين سالبگذار حافظه

     ام کندياری

 ** *  

  

 فعال سياسی در خطاب به حضار يکی از بهترين مترجمين اشعار کردی ، شاعر و بهروز کرد احمدی. ربا دعوت مجری برنامه 

  :گفت

ی از هولناکترين جنايات تاريخ انسانی و پژمرده شدن فروغ زندگی هزاران انسان پاک و در سالگرد يکخانمها ، آقايان و رفقای گرامی  

  .اما اميدی هماره فروزان به شما درود می گويممرزی بي بر ايران، با اندوهی مسلطماه بدست رژيم اسالممبارز درکمتراز دو

روز و شب بر جان و جهان جوانان مان و عزيزان مان    سی سال به درازا کشيد تا جرقه های زير خاکستر مرگ و نا کامی که هر 

سنگينی کرده، طوفانی اينچنين طوفنده، راه وار و نا ايستا گردد و بر خرمن و خرگاه دشمنان ايران لهيب افکند، و اساس ستمشان را به 

  .لرزه در آورد



 

ه فنا گشت، بسی بر همه ما رفت ، بسی زندگی ها کدر اين سی سال بسی رنجها که  سی سال به درازا کشيد و :سپس چنين ادامه داد

نی بزرگتر بنام ايران ، نه  ها که به زوال نشست، بسی غرور ها که لگد مال شد وميليونها مردم در ماتمکده ای بزرگ و زنداعشق

  .، که نيست را در تمامی شئونات شان به آزمون نشستند، خون دل خوردند و حسرت بردندزندگی

اين طوفان نخواهد . مروز به بر می نشينداما ا داردپس از سی سال ، اين همه آه و اشگ و درد و نفرت و خون وايستادگی،  :آنگاه گفت 

ايستاد ، و سوگند به همه جانهای عزيزی که در دوزخ سياه جمهوری اسالمی زوال و ذغال شدند، اين طوفان دامن و دستار دشمنان را 

  شعری را که برای ندا و تمامی نداهايی که بويژه در: سپس بهروز اشاره کرد. اهد سپردخواهد نورديد و به گورستان خو

  . گويان، به خون نشانده شدند قرائت نمودانجزهتاريک سال هزار و سيصد و شصت و هفت در سياهچال های رژيم 

   ندا                    
  ه خدا را       ييراپ              حجاب سراسر روسری و مقنعه ندا را                          يد بردار

  بگذاريد موهايش پريش وآزاد گردد                               واپسين نفسهايش همره باد گردد

  بنگريدش ، دخترکم چه سان شکوفاست                          نگاهش پرسشگراست و قرص و پا برجاست 

  ت                            که عشق بود و زندگی بود ، آنچه او ميخواست نگاهش نکوهشی بس گزنده بر ماس

  او کبوتر رنگين بال آزادی است                                   ندای قرن ها اسارت ها در وادی است

  ر حرمت او ترنم لبخندی شادمانه در ظلمت                                 او غريو حسی خواستن  است  د

  ***   او فرياد دوشيزه ايست اسير شب                                 هنگام دست درازی ديو های طعب 

  بنگريد نيلی آسمان را به چشمهايش                              ببينيدجاودانه زيستن را در جهانش

  سرخابی است گلگون و زيباتر از هر ديبا      ون بر لبانش ، ماتيکی است زيبا                    رگه خ

   شورش زن است                         آتشی بر تاريکستان هر لجن است خروش ندا وخونش ،

                در ندای هر دختری ميشود عريان    دل زخمينش ، گداخته خورشيدی است سوزان

             سنبل مهر و عشق  و رنگ و نور و رازم بگذاريد آرام بخسبد دخت نازم                         

  بسوزانيد مقنعه سياه ندا را                                        آزاد کنيد اين پرنده خوش صدا را 

                                       ای دوشيزگان خار چشم استبداد                                                                                   

  ...                                                                         مرگ بر آنان و                               

  ...عشق و لبخند بر شما باد                                                                         

  

  . پس از استراحت بيست دقيقه ای و صرف چای و قهوه و شيرينی و باز ديد از ميز کتاب ، وقت برنامه اختصاص به موسيقی يافت

 نويسنده و هنرمند متعهد و انقالبی در تبعيد، پس از ايراد نکاتی چند در ارتباط با وظايف انقالبی تک تک ما در مبارزه گيسو شاکری

 که زندانی سياسی نبوده است اما، يکی از شاهدان تاريخی اين فاجعه ی خونين بوده است که به کشتار و قتل :گفت با جمهوری اسالمی 

های مادران، پدران،  زنان و مردانی که عزيزان خود را در ها و شيونها و غمعام يک نسل زنده و هوشيار انجاميده ، شاهد گريه

  .های انسانی  از دست داده بودنداطر دفاع از آزادی  و ارزشهای جمهوری اسالمی و تنها به خزندان

عام هزاران نفر و تنها به خاطر باورهايشان انجام شده است نه رحمانه و بی مرز که به قتلهای بی که به باور او اين جنايت : او گفت

  . در يک دادگاه قانونی محاکمه شوند است و اميدوار است که عامالن و مجريان اين کشتارهاو نه بخشيدنی فراموش شدنی

  .که در کنار مردم ايران و تا آزادی ايران، راه آن عزيران را ادامه خواهيم داد :آنگاه گفت 

ی شصت گان دههه ی  قتل عام شدکه به ياد و خاطره" نام چو جاويد شد، مردنش آسان کجاست"هايش را به نام سپس، يکی از ترانه

ی ،  ترانه"سرزمين من. "های اجرا شده بودهايی با شعرهايی ازدکتر شفيعی کدکنی از ديگربرنامهترانه. دخوانده است، اجرا کر



 

ای پر از دلتتگی برای سرزمينی که ويران شده است و فقر و سرکوب  به آن تحميل شده و استبداد دينی ترانه. ديگری بود که اجرا شد

  . آن را از درون ويران کرده است

 سرود  دايه دايه معروف را  در پايان به درخواست حاضران  و البه الی اجرای برنامه، شعری ازسروده های  خود را خواند درگيسو

مجددآ جمع با تشويق و . همه با شور و حال غير قابل وصفی، هنرمندشان را همراهی نمودند. بعنوان آخرين آهنگ به جمع تقديم کرد

بود که پس از ..." چو هنگامه"آخرين ترانه   .بی شان را وادار نمودند تا آهنگ ديگری اجراء نمايدکف زدن های ممتد،خواننده انقال

های ايران را در خود داشت و ای که حال و هوای خيزش ميليونی مردم در خيابانترانه. خيزش اخير مردم ايران اجرا کرده است

اين آهنگ زيبا، گرمای خاصی به جمع  . بر مردم را به حاضران منتقل کرداحساس بپا خاستن  برای دگرگونی شرايط خفقان تحميل شده

   .داد
 در پايان اشاره کرد که ما خشونت طلب و جنگ طلب نيستيم اما، با رژيمی رودر روييم خشن و بی رحم و مستبد که تا شاکریگيسو

  ونت آميزترين شکلی سرکوب کردهشردم را با خها کشته است و مزندانفرزندان ما را در طول سی  سال دردندان مسلح است  و 
او گفت که ما خشونت . کشدها با بی رحمی میها، مردم را در خيابانمال کردن  تمام آزادیي و پا خشونتاست و حاال هم ضمن ادامه

وسيقی در سالن مهيا شده باتوجه به امکانات محدود ی که برای اجراء م گيسو شاکری .کنيمما تنها از خودمان دفاع می. طلب نيستيم

  .بود با برخوردهای بی ريا و صميمانه اش  خاطره ای زيبا از خود بجا گذاشت

 از استوار زنان و مردان مقاوم زندانهای رژيم جمهوری اسالمی در يکی از با مضمون و محتوای ارزنده شاهدان چشمبند زدهقيلم 

 بعنوان آخرين قسمت برنامه برای ،)در تبعيد(ه کانون زندانيان سياسی ايرانساختبا زير نويس انگليسی  بدترين دوران های تاريخ

  .حضاربه نمايش گذاشته شد 

   :ياد آوری نکاتی چند

موفق اين مثبت و،به دو زبان فارسی و سوئدی سخن گفت که يکی از نکات بسيار تمام مدت در  ضرغام اسدی. ر برنامهمجری   ـ

  . گرديد محسوبحرکت جمعی
ی  اکثريت قريب باتفاق با خوشحال،بهمين دليل. بوداروبرو  در شهر  اين اولين برنامه سياسی ايرانيانسال دهه واندی يک پس از  -

  . شدندهمکاری در سطوح گوناگون  و سياسی خواهان تداوم چنين برنامه های

که يکی  بابک عماد،مان  وکوششگرپرتالش خوب وی از رفيقدانبرای قدربدون هيچ برنامه از قبل تنظيم شده ای مجری برنامه   -

است را به روی سن دعوت نمودند و ايشان هم مختصرآ از تاريخچه کانون و )   در تبعيد( سياسی ايرانزندانيانکانون بنيان گذاران 

  .در کشور ها و شهرهای مختلف سخنانی بيان نمود چگونگی تشکيل آن و ايجاد شعبات و واحد ها

 روز يکشنبه هيجدهم  و تنها روزنامه سراسری اين استانيکی از معتبرترين روزنامه های استان اروبرو س آالهانداکنرروزنامه  -

  .اختصاص داد  و افتتاح کانونضرغام اسدی واحمد موسوی اکتبريک صفحه کاملش را به  مصاحبه با رفقا

  . استمودند اما ظرفيت و پتانسيل شهر از اين بيشتر  حدود شصت نفر در اين جلسه بزرگداشت شرکت ن -

 شرکت کنندگان در جلسه با رفقای کانون در ميان گذاشته شد که يقينآ در طرفازسازنده و هدايتگرانه ای  پيشنهادات و انتقادات  -

  .برنامه های آينده کانون اثرگزار خواهد شد

  .کانون بعمل آمد از  طرف اکثريت  شرکت کنندگانن تنها انتقاد مهمی بود که ازشروع شد و اي ساعت تآخير برنامه با نيم  -

رآس ، مصمميم که در آينده حتمآ ضمن پذيرفتن انتقاد فوق ـــ واحد اروبرو) در تبعيد  ( زندانيان سياسی ايرانکانونما رفقای 

  .اعالم شده برنامه ها را به پيش ببريم  ساعت

 se.yahoo@kanoonorebro         آدرس ايميل کانون

  ٠٠۴٩٧٠٢١٧٧٢١١                     :تلفن تماس

  


