ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪاﯼ دهﻪ  ۶٠در داﻻس ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢٨ﺁﮔﻮﺳﺖ  ، ٢٠١۶در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ هﻤﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و ﺁزادﯼ ﺧﻮاهﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﺘﺎر هﺎﯼ دهﻪ  ۶٠و در اوج ﺁن ﮐﺸﺘﺎرهﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼدان
رژﯾﻢ ددﻣﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ  ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت "ﺷﻮراﯼ ﺑﻬﺮﻧﮓ و ﮐﺎﻧﻮن دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ داﻻس"
در ﺷﻬﺮ داﻻس ﺗﮕﺰاس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺗﺰﺋﻴﻦ اﻃﺎق  ،ﻃﻮﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪﯼ از اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ
ﺷﺼﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺁن ﻃﻮﻣﺎر  ،ﮔﻞ هﺎﯼ ﺳﺮخ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ  ،ﻧﺎم ﺁن ﻋﺰﯾﺰان را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﻗﻬﺎرﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭘﯽ ﺁﻣﺪهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روﺣﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن :ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻩﮔﺎن دهۀ ﺷﺼﺖ در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺳﮑﻮت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "...ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .او در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎرﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دهﻪ  ۶٠ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ "هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻩ ،زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ هﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎ درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮان ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺎﻓﺸﺎرﯼ اﯼ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهۀ ﺷﺼﺖ
ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ" .ﺳﺨﻨﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ "اﻣﺮوز در اﯾﺮان ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ
دوﻟﺘﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اداﻣﻪ دارد .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎهﺪان زﻧﺪۀ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ هﺴﺘﻴﻢ
ﮐﻪ در ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دهﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯽ ﺁﻣﺪهﺎﯼ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺘﯽ از وﻗﻮع هﺮ روزۀ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﯼ ﻋﻈﻴﻢ در ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دهﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ اﯼ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد! ﻣﻴﺮاث ﻣﺎ از ﺗﺪاوم اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺘﯽ ،اﻣﺮوز ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزار ﻓﺤﺸﺎء،
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﯽ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺼﺎص ،ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﺪام ،ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﺮﯾﺎﮎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻴﺸﻪ ،ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪان دهۀ ﺷﺼﺖ ،دهۀ ﻧﻮد و دهﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﻨﺪ ،و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺣﻴﺎت اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺪون هﻴﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ اﯼ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺁن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد".

در ﺧﻼل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﻗﻬﺎرﯼ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﻼﯾﺪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ در ﺳﺮ ﺗﻴﺘﺮ هﺎﯼ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺎر از ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ دﻩ ﺷﺼﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ از درد و ﺁﻻم
ﺧﺮدﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺁﺷﻨﺎ
ﺁن زﻣﺎن ُ
ﺷﺪﻩ و ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎس ﺁن هﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن از ﺁن دوران  ،ﻣﻮﺟﺐ اﺷﮑﺒﺎر ﺷﺪن ﭼﺸﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﻓﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻣﻨﺪ در ﮐﻨﺎر دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺎرﯼ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺗﺎزﻩ ﭼﺎپ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎن – از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺗﺎ ﺁزادﯼ  ،رواﯾﺖ ﮐﻮدﮎ ﯾﮏ
زﻧﺪاﻧﯽ" ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ) (٢٠١۶در ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد .وﯼ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﻣﺎدر او ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻩ
ﺑﻮد .رواﯾﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺁﻣﺪﻩ  ،از ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻣﻼﻗﺎت هﺎﯼ او ﺑﺎ ﻣﺎدرش در زﻧﺪان  ،ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ او از ﺁن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ و او ﺁن رواﯾﺖ هﺎ را در ﺁن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﺁوردﻩ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدن ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن  ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب هﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ  ،در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دادﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺧﺎﻃﺮات و ﻧﻘﻞ هﺎﯾﯽ از اﻗﻮام و ﺁﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﺋﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد رﯾﺸﻪ هﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
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