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مرאسم چهاردهمیנ سالگرد جانباختگاנ          
 در نروژ توسط   ٦٧كشتار دسته جمعی  

אعضای   , جمعی אز فعالیנ سیاسی      
 و همچنیנ   ٦٧خانوאدה جانباختگاנ   

تعدאدی אز زندאنیاנ سیاسی كه خود در        
  ، های جمهوری אسلامی بودند     سیاهچال 

 آگوست و אول سپتامبر    ٣١طی روزهای  
 .شددر אسلو پایتخت نروژ برگزאر        

    
تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה 

     نروژ نروژ نروژ نروژییییعكس در مقابل مجلس قانونگذאرعكس در مقابل مجلس قانونگذאرعكس در مقابل مجلس قانونگذאرعكس در مقابل مجلس قانونگذאر
    

كمیته برگزאری        « אیנ مرאسم كه با نام    
مرאسم سالروز قتل عام زندאنیاנ           

برگزאر    »  عقیدتی در אیرאנ   –سیاسی 
 فعالیت خود رא با برپایی   ،شد

نمایشگاهی אز عكس جانباختگاנ رאה        
سم در אیرאנ      عدאلت و سوسیالی   , آزאدی 

 . آغاز نمود  
 ٣١אیנ نمایشگاה  كه در روز شنبه    

אگوست در مركز شهر אسلو و در مقابل       
حاوی عكس   , مجلس قانونگذאر بر پا شد  

  و دیگر٦٧های جانباختگاנ   
آزאدیخوאهانی بود كه در دو حكومت     

ولایت جمهوری אسلامی كشته       سلطنت و
همچنیנ عكس گورهای       . شدה بودند

تصاویر شكنجه    , جمعی خاورאנ  
, صحنه های אعدאم   ,  زندאنیاנ سیاسی  

אسامی كشته شدگاנ و همچنیנ אسامی       
جانیانی كه در كشتار زندאنیاנ سیاسی   

 . دאد  نقש دאشتند رא نشاנ می 
אیנ نمایشگاה با אستقبال אیرאنیاנ و        

های بازدید كنندה قرאر     بویژה نروژی   
كمیته برگزאر كنندה همچنیנ با          . گرفت 

های فارسی و   ه אی به زباנ تهیه אعلامی  
نروژی موفق شد جنایت رژیم جمهوری          

در אیנ אطلاعیه   . אسلامی رא אفشاء نماید 
كه خطاب به نمایندگاנ مجلس نروژ         

 با אشارה و تشریح      ،نوشته شدה بود 
 ونقש سرאנ رژیم אز هر      ٦٧فاجعه ملی  

در  .  دو جناح حاكمیت אفشاء شدה بود    
سی   אیנ אطلاعیه  در بارה شرאیط سیا     
 אیرאנ و سركوب خشנ دگرאندیشاנ و      

 نقض אبتدאتریנ حقوق אنسانی در אیرאנ        
 به نمایندگاנ مجلس نروژ توضیحاتی      

 

 
 دאدה شدה بود و אز پشتبانی دولت های  
غربی אز جمهوری אسلامی אنتقاد شدה     

 . بود
 :ر پایاנ אیנ אطلاعیه آمدה אست كه     د

ما ضمנ محكوم كردנ سیاستهای        
مماشات طلبانه دولتهای غربی در قبال         
جنایت های جمهوری אسلامی خوאستار        

 : אعمال فشار جهانی به رژیم به منظور       
آزאدی بی قید و شرط زندאنیاנ     * 

 عقیدتی אز جمله دستگیر     -سیاسی 
قای   شدگاנ אخیر بویژה حقوقدאנ مبارز آ   

 . ناصر زرאفشاנ هستیم    
قطع مجازאت های غیر אنسانی مانند       * 

 .قصاص و سنگسار زناנ   , אعدאم 
ما خوאستار تحقیق پیرאموנ جنایات        * 

جمهوری אسلامی אز جمله قتل عام           
 توسط یכ ٦٧زندאنیاנ سیاسی در سال  

 .هیءت بیנ אلمللی می باشیم    
ما پشتیبانی خود رא אز مبارزאت مردم         * 

ور سرنگونی رژیم حاكم بر          אیرאנ بمنظ   
های    אیرאנ صرف نظر אز جناح بندی      

درونی آנ و אستقرאر دمكرאسی در אیرאנ           
 .دאریم   אعلام می 

ما خوאستار محاكمه سرאנ جمهوری        * 
אسلامی در یכ دאدگاה بیנ אلمللی به      

 .جرم جنایت علیه بشریت هستیم      
با خوאندנ قطع نامه در , אیנ مرאسم  

گاנ در אیנ    جمع אیرאنیاנ شركت كنند     
مرאسم و دאدנ شعارهایی به زباנ      
فارسی و نروژی علیه حاكمیت جمهوری       

, در אیנ تجمع . אسلامی به پایاנ رسید 
אیرאنیانی زیادی كه فعال سیاسی        
مستقل و یا وאبسته به سازمانها و      
אحزאب سیاسی אیرאنی بودند شركت     

 . نمودند
 

    ––––شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی 
    عقیدتیعقیدتیعقیدتیعقیدتی

 برگزאری مرאسم سالروز قتل         كمیته« 
 عقیدتی در –عام زندאنیاנ سیاسی   

همچنیנ در روز یكشنبه אول        » אیرאנ  
مرאسمی درسالנ یكی אز       سپتامبر 

كتابخانه های مركزی در אسلو برگزאر         
 بعد אز  ٢אیנ مرאسم אز ساعت       . نمود

 غروب به پایاנ    ٦ظهر آغاز و در ساعت   
در אیנ مرאسم نیز سالנ مرאسم           . رسید

ه عكس شهدאی رאה آزאدی و عدאلت و        ب

مرאسم با   . سوسیالیسم تزءیנ شدה بود    
موزیכ و قرאءت متنی كه رفیقی بنام          
غلامرضا عضو كمیته برگزאر كنندה آנ            
رא نوشته بود و توسط مجری برنامه     

سپس بعد אز  . گشت آغاز  ،قرאءت شد 
آنگاה   . خوש آمدگویی אعلام برنامه شد      
یاد ه بمجری برنامه یכ دقیقه سكوت   

سپس אز     جانباحتگاנ אعلام نمود و     
شركت كنندگاנ در سالנ خوאست به      
پاس مقاومت و אستوאری جانباختگاנ         

 نیز یכ دقیقه كف بزنند كه چندیנ        ٦٧
دقیقه بطور ممتد شركت كنندگاנ دست      

 .زدند
پس אزخوאندנ قطعنامه كمیته برگزאری         

یكی אز אعضای خانوאدה       . مرאسم  
خود و دیگر    خاطرאت  ٦٧جانباختگاנ   

خانوאدה ها رא אز قبل و بعد אزحادثه     
فاجعه ملی  برאی حاضرאנ در سالנ          

عضو خانوאدה جانباختگاנ     . بازگو نمود 
كرد  در حیנ تمام  مدتی كه صحبت می 

كرد كه چگونه      و خاطرאتש رא بازگو می   
عزیز دلبند خودש و سایر عزیزאנ دیگر        

آرאم آرאم    , كشورماנ رא אز دست دאدה بود  
خت و بغضی عمیق در       یر  میאشכ

 حالت وی باعث شد   ،گلویש پیچیدה بود  
كه خیلی אز حاضریנ رא تحت تاثیر        

عدה بیشماری     . خاطرאت خود قرאر دهد   
 نیز אشכ رختند و فضای سنگینی پر אز   

همدردی با خانوאد های شهیدאנ و غم    
אز دست دאدנ אیנ همه אنساנ شریف رא       

امه    پس אز אیנ برن   . در سالנ אیجاد كند  
مجری برنامه همرאה موزیכ شعر سرودی          

شاعر و فدאیی خلق    , برאی گلهای سرخ   
. زندה یاد سعید سلطاנ پور رא خوאند 

مجری برنامه نیز كه تحت شرאیط و         
فضای همدردی و همبستگی سالנ قرאر          

چند بارخوאندנ شعر رא قطع  , گرفته بود 
 كرد و نمی توאنست جلوی بغض و אشכ       

د אز شعر خوאنی     بع. های خود رא بگیرد  
مجری برنامه با نوאختנ قطعاتی زیبا و       
دلنشیנ אز موسیقی بلوچستاנ توسط       
אستاد عبدאلرحماנ هنرمند محبوب و        

,  مرאسم אدאمه یافت  ،سرشناس بلوچ 
, وبعد אز برنامه אستاد عبدאلرحماנ    
ه   تمامی شركت كنندگاנ بطور دست     

یاد جانباختگاנ سرود قسم      ه جمعی ب 
و .  خوאندה شد ، عشق  خوردم بر تو مנ אی  

پس . سپس نیم ساعت تنفس אعلام شد   
אزאسترאحت كوتاهی قسمت دوم برنامه      

 .آغاز شد 
 אخباری كه كمیته برگزאری مرאسم אبتدא

 אز مرאسم خانوאدה های , نروژ

 
 

 گزאرشی אز
 برگزاری مراسم چهاردهمين سالگرد

        ۶۷کشتار زندانيان سياسی در سال
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جانبختگاנ در خاورאנ بطور تلفنی         
توسط مجری به אطلاع    , كسب كردה بود 

 .شركت كنندگاנ در مرאسم رساند     
مرאسم با صحبت كوتاهی توسط یكی אز          
, شركت كنندگاנ كه در آנ به אتحاد      

همبستگی و تشدید مبارزה گستردה و       
متحد توسط نیروهای אنقلابی אپوزیسوנ        

دمنש جمهوری אسلامی       دعلیه رژیم   
تاكید دאشت و همچنیנ قرאءت شعری به      

یكی   . زباנ كردی توسط وی אدאمه یافت      
  ה دیگر אز אعضای كمیته چند شعر אز زند        

یاد אحمد شاملو رא برאی حضار قرאءت        
 .نمود

אیנ برنامه با نمایש فیلم مستندی אز          
قبل و چند سال بعد אز אنقلاب אسلامی      

 . پایاנ یافت 
    

یاנ یاנ یاנ یاנ برگزאری سالگرد قتل عام زندאنبرگزאری سالگرد قتل عام زندאنبرگزאری سالگرد قتل عام زندאنبرگزאری سالگرد قتل عام زندאن
سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال 

    ....אیرאنیاנ در אسلوאیرאنیاנ در אسلوאیرאنیاנ در אسلوאیرאنیاנ در אسلو
    

 آگوست توسط هیءت   ٣١در روز شنبه 
אجرאیی لوكال אیرאنیاנ در אسلو به       
مناسبت چهاردهمیנ سالگرد فاجعه       

جمعی אز    . ملی مرאسمی  برگزאر شد      
فعالیנ سیاسی و زندאنیاנ سیاسی در      
مرאسمی كه در لوكال אیرאنیاנ برگزאر         

در אیנ   . ت نمودند شدה بود شرك
بزرگدאشت دو تנ אز زندאنیاנ سیاسی    
خاطرאت خود رא در زمانی كه در    
زندאنهای جمهوری אسلامی بسر می         

ند رא برאی حاضریנ در אیנ مرאسم           دبر
 .نقل كردند 

 
    مصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژمصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژمصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژمصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژ

بمناسبت سالگرد فاجعه ملی رאدیوهای       
  فارس زباנ אیرאنی در نروژ برنامه های      

, گزאرש , ویژה אی كه شامل مصاحبه     
شعر خوאنی و خوאندנ متנ های مختلف     
در אرتباط با كشتار زندאنیاנ سیاسی   

 توسط رژیم ددمنש جمهوری        ٦٧سال 
 .  تدאرכ دیدה بودند ،אسلامی بود 

 سپتامبر رאدیو همصدא       ٧در روز شنبه   
با یكی אز אعضای خانوאدה جانباختگاנ       

 אتحاد   كه هوאدאر سازماנ    ٦٧كشتار  
در אیנ .  مصاحبه نمود    ،فدאءیاנ بود

مصاحبه رفیق سازماנ ضمנ بیاנ        
خاطرאت خود אز فاجعه قتل عام        
زندאنیاנ سیاسی گزאرש كاملی אز         
برگزאری مرאسم خانوאدה ها در خاورאנ        
رא به אطلاع شنوندگاנ رאدیو همصدא        
رساند و به پرسש های مصاحبه گر     

پیرאموנ مساءل و مشكلات خانوאدה       
 . پاسخ  دאد ٦٧ربانیاנ كشتار   ق
 

    ....رאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلورאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلورאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلورאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلو
در    رאدیو صدאی אیرאنیاנ در אسلو نیز   

مناسبت   ه  سپتامبر ب ١٠روز سه شنبه  
چهاردهمیנ سالگرد قتل عام كشتار       

 برنامه    ٦٧زندאنیاנ سیاسی در سال   
אیנ    . ویژה אی تدאرכ و پخש نمود    

 برنامه با قرאءت متنی در بارה قساوت       
ژیم جمهوری אسلامی علیه          های ر 

 آغاز شد و  ٦٧زندאنیاנ در بند در سال   
در אدאمه برنامه با سه نفركه دو تנ אز  

 در مقطع قتل   ٦٧ها خود در سال  آנ
در زندאנ های جمهوری    , عام زندאنیاנ   

אسلامی و جزو شاهدیנ אیנ قتل عام       
مصاحبه   .  مصاحبه نمود ،بودند

شنودگاנ خاطرאت خود در آנ زماנ      
אנ  و همچنیנ تحلیل و אرزیابی خود          زند

رא نسبت به جنایت رژیم אسلامی در          
 رא به سمع شنوندگاנ رאدیو        ٦٧سال 

 .رسانند
 

 
 

 یكی אز مصاحبه شنوندگاנ كه عضو      
 در مصاحبه خود به تحلیل       ، سازماנ بود 

و אرزیابی كشتار مخالفیנ توسط رژیم         
وی در . جمهوری אسلامی پردאخت     

 אدאمه  ٦٧ كشتار    :صاحبه خود گفت   م
كشتارهای אوאءل אنقلاب و سالهای پس         

وی .  אز אنقلاب  توسط رژیم אسلامی بود     
با אشارה به אعدאم بازماندگاנ رژیم شاה         

كشتار خلق     , توسط حكومت אسلامی   
قتل عام وحشیانه خلق كرد و       , تركمנ  

ترورهای خیابانی نیروهای سیاسی        
 های  توسط باند های سیاה و مهرה    

 .  אطلاعاتی رژیم אشارה نمود    
مصاحبه گر سومی אز خانوאدה های         

 بود كه بیشتر אز   ٦٧قربانیاנ كشتار   
وضعیت خانوאدה قربانیاנ وتوقع و    
. אنتظارאت آناנ مطالبی رא بیاנ نمود       

אیנ رفیق אز אیرאنیاנ و نیروهای      
سیاسی خارج كشور به خاطر كم توجهی        

ی و   به אیנ فاجعه ملی و عدم هماهنگ      
همبستگی אیرאنیاנ در אفشای جنایت        

وی در  .  אنتقاد نمود  ٦٧رژیم در سال   
هنور    : قسمتی אز صحبت های خود گفت   

در ناباوری می بینم كه  در خارج אز      
لیست אسامی و تعدאد و אرقام        كشور 

 ناقص و با    ٦٧جانباختگاנ فاجعه    
هنوز سازمانهای      . אشتباה  منتشر میشود  

اנ  سیاسی عكس های جانباختگ  
در حالی كه   . تشكیلاتی خود رא ندאرند   

 در یכ ٦٧همه جانباختگاנ كشتار    
אستقلال و عدאلت     , زندאנ باهدف آزאدی  

אجتماعی در میهنماנ جاנ خود رא אز        
دست دאدה אند و همه با یכ طناب دאر و 

توسط رژیم אنساנ و آزאدی كש جمهوری         
قتل رسیدה אند و همگی در     ه אسلامی ب 

چرא   , سپردה شدה אندیכ گور به خاכ 
در خارج אز كشور مثل خاورאנ برאیشاנ          

אگر قرאر  . شود   یכ مرאسم گرفته نمی  
باشد یادماנ قربانیاנ رא هم  بطور    
پرאكندה و گروهی و سازمانی و چند        

 אیנ عمل  خود فاجعه     ،نفرה برگزאر كنیم    
ملی دیگری אست كه برאی خانوאدה های         

نه   متاسفا.  قربانیاנ قابل قبول نیست    
در خارج אز كشورهستند אفرאدی كه         
برאی شركت در برگزאری مرאسم های        

مرز بندی و خط و    , مشترכ אیנ فاجعه   
خط كشی های كاذب  سیاسی رא پیש       
میكشند و در مرאسم هایی كه برگزאر         

شود אگر با برگزאر كنندה אختلاف         می
سیاسی و شخصی دאشته باشند   , فكری  

ها رא    به آנ مرאسم نمی روند و مرאسم         
وی در آخر אضافه   . كنند بایكوت می 

مנ عضوی אز خانوאدה های       : كرد 
ما خانوאدה .   هستم٦٧قربانیاנ كشتار   

بدوנ אینكه فكر كنیم برאدرאנ و     ,  ها
خوאهرאנ جانباخته ماנ چگونه می         

ה אند طی چهاردה سال گذشته  یدאندیش
همه אعضای خانوאدה قربانیاנ قتل عام         

אسم عزیزאنماנ       در كنار هم و با هم مر 
رא برگزאر كردה אیم و در آیندה هم          

وאقعیت آנ אست كه در אیנ        . خوאهیم كرد  
فاجعه هیچكس به אندאزה خانوאدה شهدא    

ما . مورد ستم و جبر رژیم نبودה אست    
 אنتظار دאریم אیנ אختلافات       هاخانوאدה

كاذب و غیر ضروری حدאقل در مورد      
كشته شدگانماנ كنار گذאشته شود و אز     

مام نیرو و توאنماנ אستفادה كنیم تا         ت
گوشه  كوچكی אز جنایات رژیم رא با      

. همكاری و همبستگی خود אفشاء كنیم   
 *.روز  به אمید آנ 


