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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  در تورنتو۶٧ قتل عام ادماني ی برگزارتهيدکمي جدهياطالع

٠٢/٠٩/١٠  

   ساله شد٢٢، ۶٧قتل عام تابستان 

  چند تصوير
  :مادر لباسھا را گرفت و گفت 

د ھفت سال مرا " ی : از کرج به اوين کشانديد و ھر بار که پرسيدم، دخترم کی آزاد می شود؟ گفتي ه زودی۔ حاال ب ب

  آنکه نشانی گورش را بدھيد، تنھا لباسھايش را تحويلم می دھيد؟

  !"لباسھای او را بر در خانه مان آويزان می کنم تا يادمان نرود شما با ما چه کرديد

***  

ھر سرناھار صدايش زدند۔ شب ھنگام جای خالی اش در گوشه ی سلول خواب از چشم صبح با ما صبحانه خورد۔ ظ

دام  ا ک ی آرام شوی۔ ام د و لخت ه سراغت بياي ايد خواب ب ستی، ش ی ب وابی پلکھايت را م ی خواستی بخ ود۔  م ا رب م

ا لۀ خواب؟ وقتی به ھر گوش ه ب دی ک خ سلول چشم می دوختی آن دو نگاه صميمی را از پشت عينک می دي دی تل بخن

  !در خارج می شودۀ بر چھره ی مغرورش از آستان

***  

تند روزی ۶٧پايان شھريور  د داش الھا اسارت، امي يش پس از س اه پ ا دو م ه ت  است۔ اينک سرھای پرشور بسياری ک

ا ان و خسته از ب وده، نفس زن ر دوش آزاد شوند، آرام غنوده اند۔ جالدان اسالمی، دل و دست آل ه ب ر سنگين ننگی ک

گرفته اند از چال کردن آخرين فرزندان دريا دل مردم بازگشته اند۔ عده ای از آنھا با عجله به برچيدن دارھا مشغولند 

  با اين تصوير که از اين پس می توانند بی ھيچ صدای معترضی به سرکوب مردم ادامه دھند۔

رض، ب سان معت زاران ان ضور ھ ا ح انه ام ژه جوان اھرات وي تانھا در تظ ران و شھرس ای تھ ه و خيابانھ  در کوچ

  :اعتراضی امسال و سالھای قبل، گويای اين واقعيت است که 

  اين بزرھا به خاک نمی ماند"

  از قلب خاک می شکفد چون برق

  روی فالت می گذرد چون رعد 

  "خون است و ماندگار است

        "سعيد سلطانپور"     
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ين ئيبيا ست و دوم سال  بي ستان د ام ران در تاب دانيان سياسی اي شتار زن ان ک دانيان ۶٧يادم اع از زن ين دف ه کمپ  را  ب

  سياسی در آستانه ی اعدام  تبديل کنيم۔

   عصر۶ تا ٢ ساعت ٢٠١٠ سپتامبر ١٨شنبه : زمان

   يانگ سالن اجتماعت شھرداری نورت يورک ۵١٠٠:  مکان 

  )در صورت امکان( يک شاخه گل :  وروديه

  دموکراسی برای ايران ۔ تورنتوحقوق بشر و 

  کارزار جھانی برای رسيدگی به جنايات جمھوری اسالمی در دھه شصت

   کانون خاوران

  )تورنتو۔کانادا(ھمبستگی با مادران جان باختگان در ايران ۀ کميت

  ندای صلح و آزادی

  شھروند: حمايت شده از طرف 

  ٢٠١٠آگوست ٢١

 


