گزارشی از مراسم يادمان کشتار زندانيان سياسی و بويژه قتل عام  ١٣۶٧توسط
رژيم جمھوری اسالمی در ايران
"امسال طبق روال سال ھای گذشته مراسم  ٢۴مين يادمان قتل عام زندانيان سياسی در سيدنی استراليا با حضور چھره
شناخته شده جنبش سياسی ايران آقای بھرام رحمانی فعال سياسی ،عضو کانون نويسندگان در تبعيد برگزار خواھد شد.
سخنرانی آقای رحمانی تحت عنوان "کشتار دھه  ١٣۶٠و بويژه قتل عام زندانيان سياسی سال  ١٣۶٧و پی آمد و تاثيرات
اجتماعی آن در ايران" خواھد بود .برنامه مراسم شامل  :سخنرانی آقای رحمانی  ،شعر ،موسيقی زنده  ،يک ويدئو کليب
دررابطه با ايران تريبونال و پرسش و پاسخ با آقای رحمانی است " .اين بخشی از اطالعيه ای بود که کميته ھمبستگی با
جنبش کارگری ايران – استراليا چند ھفته قبل در سطح گسترده انتشار داده بود.
مراسم با قطعه شعری از شاملو توسط مجری برنامه خانم غفاری شروع و با يک دقيقه دست زدن شرکت کنندگان در
احترام به جانباختگان راه آزادی وسوسياليسم پی گرفته شد .خانم غفاری در خوش آمد گوی خود خطاب به شرکت کنندگان
گفت "حضور شما باعث پربار شدن برنامه و نيز تقويت نيروھايی ھستند که برای محو شکنجه و اعدام از زندگی
بشريت تالش می کنند .دھه  ١٣٦٠در ايران برای نيروھای مترقی و پيشرو سالی پرغرور ،افتخار ،شکست و مبارزه
است .در اين مجموعه تالش ،با اينکه نيروھای سياسی توسط رژيم جتايتکار جمھوری اسالمی به وحشيانه ترين روش
ھا سرکوب شده و به جوخه ھای اعدام سپرده شدند ،اما خونی که از رگ ھای اين مبارزات جاری شد به تاريخ خونبار
مبارزات مردم ما پيوست .دور نيست روزی که مردم ما با سرنگونی رژيم انسان کش اسالمی در ايران ،جواب تاريخی
درخوری به آنھا بدھد".
مراسم سپس با اجرای قطعه ای ادبی و حماسی توسط رفيق سعيد که بسيار مورد استقبال قرار گرفت ادامه يافت .رفيق
سعيد در قسمتی از برنامه اش گفت" حماسه آفرينان ما در دھه  ١٣۶٠در اين برھه خونين تاريخ زمان ما به خاطر تحقق
آرزوھای مردم زجر کشيده ،با عبور از توفان ھا و بيرون آمدن از کوره آزمايش ھای بس دشوار سربلندانه مقابل جھل و
تاريکی ايستادند و مرگ را پذيرا گشتند".
سالن با پوسترھا و پالکاردھايی که توسط کميته کارگری تھيه شده بود و نيز نورپردازی زيباتر آراسته شده بود تا بتواند
در خور شايسته ای برای اين مراسم باشد .گل ھای الله سرخ در جلوی سن و شمع ھا بياد آنھائی که شمع جانشان را
افروختند تا روشنائی بر زندگی انسانی بتابد روشن شده بود .پوستر و پالکاردھای سال ھای گذشته و نيز ديگر پوستر
مراسم ھای سرتاسر جھان در قسمت ھای مختلف سالن ،ھمبستگی ھمه ايرانيان در سراسر جھان در برپائی اين مراسم و
اعتراض به رژيم آدمکش اسالمی را به نمايش می گذاشت.
بعد از اجرای رفيق سعيد ،نوبت به اجرای موفق" سرود شورا" با صدای گرم فروغ و با ھمراھی پيانوی آقای ھيوا
محمودی بود .ترانه سرود شورا به ياد رھبران شھيد خلق ترکمن سروده شده است .سپس وصيت نامه رفيق عزت
طباييان به ھمراه اساليد شويی از عکس ھای او پخش شد .پس از آن قطعه ای در باره اين شھيد و شعر گنج بانشان با
صدای ھمسرش ،مجيد نفيسی پخش گرديد .آنگاه فيلمی از افشاگری ھای بازماندگان خانواده شھدا در دادگاه ايران
تريبونال به مدت  ١۵دقيقه پخش شد که ھمه را متاثر کرد.
سپس خانم غفاری به معرفی آقای بھرام رحمانی سخنران مھمان پرداخت .بعد از آن آقای رحمانی سخنرانی خود را با
عنوان " قتل عام زندانيان سياسی دھه  ١٣۶٠و بويژه قتل عام  ١٣۶٧و تاثيرات و پی آمدھای اجتماعی آن در ايران "
شروع کرد.

آقای رحمانی با نگاھی تاريخی درشکل گيری رژيم جمھوری اسالمی و جنبش ھای اجتماعی و نيز وضع حکومت در سال
ھای اوليه به قدرت رسيدن و نيز شروع سرکوب ھای سياسی تا مقطع سال  ١٣۶٧به تحليل داليل اجتماعی – سياسی و
طبقاتی آن پرداخت و با اشاره به سازمان يافتگی اين قتل عام در مقطع پايان جنگ ايران و انتخاب يکی از دو راه در آن
مقطع در برابر رژيم اسالمی ،يکی جواب به خواسته ھای تاريخی مردم در اوضاع بعد از جنگ و تجربه رژيم اسالمی از
آزاد کردن زندانيان سياسی در تاريخ جديد ايران و امکان رشد و گسترش جنبش ھای اجتماعی و راه ديگر قتل عام و در
ھم شکستن ھرگونه اعتراض ھمراه با بازکردن درھا به روی بازارھای جھانی ،پرداخت و نشان داد که رژيم بطور
ناگھانی به اين کشتار دست نيازيده است و حمله مجاھدين تحت عنوان فروغ جاويدان تنھا می توانست بھانه ای برای
اجرای طرح ھای آماده شده رژيم باشد .آقای رحمانی در حين سخنرانی خود به مسائل ذيل نيز اشاره کردند که بطور
مختصر سرفصل ھای از آنھا را می آوريم.
"در مورد نشست گوادلوب و نقش امپرياليست ھا در بروی کار آمدن خمينی و ادامه کمربند سبز دور شوروی سابق،
جنگ و اثراتش ،حمله به دانشگاه ھا و خفقان و کشتار  ،١٣٦٠-٦٢رعب و وحشتی که حتی باعث شد که خانواده ھا و
فاميل بھم اعتماد نکنند و عذر ھم را بخواھند ،در ھشت سال جنگ ،به علت خفقان ھزاران نفر دستگير ،شکنجه و
زندانی شدند ،پس از گرفتن خرمشھر و قبول کردن صلح از طرف عراق جھت پايان دادن به جنگ ،ولی اصرار به ادامه
جنگ تا شش سال تحت شعار راه قدس از طريق کربال که سرانجام خمينی مجبور شد جام زھر را بنوشد و قطعنامه
 ٥٩٨سازمان ملل را بپذيرد ،حمله مجاھدين پس از پايان جنگ و تاثيرات آن بر جريان قتل عام زندانيان سياسی،
جمھوری اسالمی بعد از چين ،دومين کشور برای تعداد اعدام ھا در جھان است ،کسی را در ايران نمی توان يافت که
کسی را از دست نداده و يا در جنگ کشته نشده باشد ،اعدام در شھرھا جھت ترساندن مردم است .اگر در آينده وضع
عوض شود و طبقه کارگر پيروز شود ،نبايد شکنجه و زندان سياسی و اعدام باشد .کاش ھويدا ،نصيری و  ...را نمی
گذاشتيم که اعدام شوند و بايد خواھان قطع ھرگونه شکنجه  ...خواھان آزادی تمام زندانيان سياسی باشيم .بايد بيشتر و
بيشتر روشنگری نمائيم تا زمانی که اين رژيم سرنگون شود".
سخنرانی گرم آقای رحمانی و داليل تحليل ايشان مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفته بود .در پايان مجری ضمن تشکر
از آقای رحمانی پايان قسمت اول و نيم ساعت استراحت را که ھمراه با چای و شيرينی از حضار پذيرائی شد ،اعالم کرد.
اين فرصتی بود که برخی از حاضرين بتوانند شخصا با آقای رحمانی صحبت کنند.
قسمت دوم با اجرای شعر عاشقانه از شاملو و موزيک ھيوا ادامه يافت .دو ھنرمند جوان خانم و آقا ،با ھمراھی پيانوی
ھيوا با سرودن " ،سراومد زمستون" و " مرا ببوس" ھنرنمايی کرده که با استقبال حاضرين روبروشد.
وصيت نامه رفيق يوسف آل ياری به ھمراه اساليد شويی از عکس ھای او قرائت شد و در ادامه ،کاوه ،جوانی که در
زندان اوين بدنيا آمده است و ھر دو والدين او به مدت ھفت سال در زندان بودند ،سخنانی در رابطه با تاثير زندان بر
فرزندان زندانيان نمود که توجه ھموطنان را در پی داشت و حضار با دست زدن ايشان را تشويق نموده و ھمبستگی
شان را ابراز داشتند .شعری از شاعری که نمی خواست نامش برده شود ،توسط مجری خوانده شد و قطعنامه کميته
ھمبستگی با کارگران ايران – استراليا توسط يکی از رفقای عضو قرائت گرديد که در آن خواسته شده بود:
 ١توقف فوری اعدام و شکنجه در زندان ھای رژيم جمھوری اسالمی
 ٢آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی ،عقيدتی و دگر انديش.
 ٣محکوميت و اخراج از تمام نھادھای بين المللی حقوق بشری در عين حال عدم دخالت نيروھای خارجی در امور
داخلی ايران تحت عناوين مختلف

 ۴پرداخت غرامت به زندانيان سياسی و اعالم رسمی تعداد زندانيان سياسی و اعدام شدگان در طی سال ھای
حکومت اسالمی در ايران
 ۵تشکيل دادگاه بررسی و رسيدگی به جنايات روی داده در طی دوران حاکميت جمھوری اسالمی ايران.
 ۶آزادی بدون قيد وشرط بيان  ،احزاب و آزادی ھای فردی اجتماعی ،تامين کار ،و تحصيل برای ھمه مردم
ايران.
متن شعر گونه خاوران توسط مجری اجرا شد .پرسش و پاسخ با رفيق بھرام رحمانی ،حسن ختام برنامه امسال يادمان
٢٤مين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم سفاک اسالمی ايران بود .مراسم از ساعت  ٧٫٣٠شروع و
 ١١٫٣٠شامگاه پايان يافت .حزب رنجبران ،تشکيالت خارج از کشور حزب کمونيست ايران و کانون زندانيان سياسی در
تبعيد به اين مراسم پيام فرستاده بودند.
در حاشيه مراسم اصلی يادمان شھدای دھه  ،١٣٦٠در سيدنی ،يک جلسه ديگر در ھفته پيش از آن در شھر ملبورن
انجام گرفت که برای اين منظور آقای بھرام رحمانی به آنجا رفت .تا پيش از برگذاری مراسم نيز ،در محل راديو صدای
نو با گردانندگان اين راديو گفتگو داشت .سخنران بعدا در محل کتابخانه ايرانيان ،چندين جلد از کتاب ھای خود را به اين
کتابخانه اھدا کرد .کتاب ھای بھرام رحمانی در محل مراسم نيز برای فروش در روی ميز کتاب کميته قرار داشت که با
استقبال شرکت کنندگان مواجه بود .بعد از مراسم نيز آقای رحمانی در محل دفتر اصلی حزب کمونيست استراليا برای
اعضای اين حزب سخنرانی ای با مضمون " ايران امروز" داشت که صحبت ھای وی توسط يکی از رفقا ترجمه می شد.
يک روز پيش از ترک سيدنی سخنران مھمان به ھمراه يکی از دوستداران کميته که خود عضو اتحاديه کارگران
ساختمانی است به محل اين اتحاديه رفت که با استقبال مسئولين اين اتحاديه قرار گرفت و ھدايايی به وی اھدا شد .سپس
بھرام رحمانی به اتفاق رفيق ھمراه به محل کار کارگران رفت که به طور اتفاقی در يک محل نزديک به  ٥٠٠کارگر
دست به اعتصاب نشسته زده بودند .اين مسئله باعث کسب تجربه جديدی برای آقای رحمانی بود که در روز پايانی
مسافرت ايشان اتفاق افتاد.
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