گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم "شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران"
در شهر مونستر آلمان!

روز شنبه  8نوامبر  ، 4102به دعوت فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آلمان  ،مراسم بزرگداشتی با نام
"شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران" در شهر "مونستر" برگزار شد .این مراسم در بزرگداشت خاطره و
راه و آرمان های هزاران زندانی سیاسی کمونیست و مبارز برگزار شد که در کشتار خونین دهۀ  01و در نقطه
اوج آن یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال  ، 06جان شیرین خود را فدای آزادی و رهایی کارگران و
توده های ستمديده ،از سلطه ظالمانه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی نمودند.
در ابتدای مراسم ،رفیق مجری ضمن خوشامد گویی به حضار ،یک دقیقه سکوت برای بزرگداشت یاد عزیزان جان
باخته در کشتار جنایتکارانه دهه  01اعالم نمود و پس از آن متن زیبایی با نام "آنان مرگ را سرودی کردند" توسط
یکی از رفقای جوان خوانده شد که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت .بدنبال این پیام ،رفیق "دمحم ُ
هشی" از
زندانیان سیاسی و بازماندگان کشتار دهه  ، 01سخنرانی ای را با نام "شکنجه و اعدام جزء ذاتی حاکمیت
جمهوری اسالمی" ارائه داد .وی با نقل گوشه هائی از خاطرات خویش از سال های اسارت در چنگال قصابان
جمهوری اسالمی  ،نمونه های بسیار ارزنده ای از مقاومت و مبارزه زندانیان سیاسی و درد و رنج بیکران خانواده
های آنان در چارچوب شرایط سیاه حاکم بر سیاه چال های جمهوری اسالمی در دهۀ  01را برای شرکت
کنندگان نقل نموده و نقش تمامی جناح های تشکیل دهنده حکومت در آن قتل عام ننگین را با فاکت های عینی
برشمرد .سخنران هم چنین از کار نیروهای انقالبی و چپ در برگزاری مراسم های یادمان جانباختگان دهۀ 01

قدردانی کرد و این تالش ها را در مقابله با کوشش های ضد انقالبی رژیم برای الپوشانی و به طاق نسیان
سپردن نسل کشی دهه  01در اذهان توده ها و بویژه جوانان ستود.
در بخش دیگری از صحبت ها ،رفیق سخنران با تاکید بر شکست اهداف ضد خلقی جمهوری اسالمی از قتل
عام های دهه  ، 01به طور موجز به پروژه های فریبکارانه ای نظیر "ایران تریبونال" پرداخت و خواست عادالنه
مردم ایران و به ویژه خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان آن دوره برای عدالت خواهی را توضیح داد .در

این قسمت وی با تاکید بر ذاتی بودن شکنجه و اعدام با سلطه جمهوری اسالمی بر ضرورت سرنگونی تمامیت
دستگاه ظلم و جنایت اين رژيم به مثابه پیش شرط به وجود آمدن شرایط الزم هر گونه دادخواهی عادالنه تاکید
نمود .سخنان رفیق دمحم ُ
هشی در میان استقبال جمعیت حاضر پايان يافت  .پس از سخنرانی ویدئو کلیپ
زیبایی با نام "خاوران" به نمایش در آمد و سپس یک هنرمند نوجوان با اجرای چند قطعه موسیقی زیبا با پیانو و
ویولون و از جمله ترانه سرود "زندانی" ،یاد عزیزان به خون خفته دهه  01را گرامی داشت .برنامه "شب
همبستگی با زندانیان سیاسی ایران" با یک تنفس کوتاه ادامه یافت و بخش بعدی برنامه به اجرای موسیقی
خلقی و ترانه سرودهای مبارزاتی و دل انگیز گیلکی اختصاص یافت .در این قسمت چندین ترانه و قطعه
فولکولوریک اجرا شد که با تشویق گرم حضار روبرو گشت .سپس کلیپ "مادران فدایی" پخش شد .در این ویدئو
کلیپ مبارزاتی از نقش ارزشمند چندین مادر مبارز که فرزندان شان را در پیکار مردم ایران در دو رژیم ضد خلقی
شاه و جمهوری اسالمی از دست داده بودند  ،تقدیر و یاد شده بود .بدنبال این ویدئو کلیپ نوبت به بخش تریبون
آزاد برنامه رسید که در آن شرکت کنندگان فرصت یافتند تا پرسش های خویش را با رفیق سخنران در میان
گذارده و هم چنین با شرکت در بحث آزاد نقطه نظرات شان را ارائه کنند .در این بخش از برنامه نیز شرکت
کنندگان به طور فعال در بحث ها شرکت نمودند .در این مباحثات نیز به طور ویژه ای یاد تمامی جانبازی ها و
مقاومت های قهرمانانه زندانیان سیاسی در دهه  01و تاثیرات تاریخی مبارزات آنان آن بر نسل جوان گرامی
داشته شد .برنامه شب همبستگی ،با سرود انترناسیونال و در فضایی صمیمانه به پایان رسید.
کمکهای مالی بی دریغ حضار به چریکهای فدایی خلق ایران از دیگر نکات این مراسم بود .میز کتاب رفقا نیز مورد
بازدید و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت و تعداد زیادی از نشریات و کتب سازمان به فروش رفته و توزیع
شدند.
یکی از نکات این برنامه این بود که با وجود اعتصاب سراسری قطار ها در آلمان که در اعتراض به برنامه های
ریاضت اقتصادی در این کشور صورت گرفته بود  ،تعداد قابل توجهی از ایرانیان موفق شدند تا خود را به محل
برگزاری مراسم برسانند و در مراسم بزرگداشت زندانیان سیاسی شرکت کنند .بسیاری از حضار با تشکر از
رفقای برگزار کننده مراسم به دلیل برگزاری یک مراسم یادمان شایسته جانباختگان دهه  ، 01خواستار تداوم
برگزاری این نوع جلسات شدند.
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