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فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران در امريکا
 ١۴سپتمبر ٢٠١۶

گزارشی از مراسم گراميداشت يادمان شھدای دھۀ  ۶٠در داالس امريکا

در روز يکشنبه  ٢٨آگست  ، ٢٠١۶در گراميداشت ياد و خاطرۀ ھمۀ کمونيست ھا و آزادی خواھانی که در کشتار ھای
دھۀ  ۶٠و در اوج آن کشتارھا يعنی قتل عام زندانيان سياسی در سال  ۶٧به دست جالدان رژيم ددمنش جمھوری
اسالمی جان باختند  ،مراسمی به دعوت "شورای بھرنگ و کانون دمکراتيک داالس" در شھر داالس تگزاس برگزار
شد .در تزئين اطاق  ،طومار باال بلندی از اسامی بسياری از جانباختگان دھۀ شصت قرار گرفته بود .در سراسر آن
طومار  ،گل ھای سرخ پرپر شده به طور سمبوليک  ،نام آن عزيزان را نمايندگی می کردند.
مھمان سخنران اين مراسم  ،دکتر "نور ايمان قھاری" بود که سخنرانی خود را با عنوان "پی آمدھای سرکوب سياسی،
نشانی ماندگار بر حيات روحی بازماندگان :فرزندان زندانيان و قتل عام شدگان دھۀ شصت در تقابل با فراموشی و
سکوت سخن می گويند "...آغاز کرد .او در اين سخنرانی که نتيجۀ کار تحقيقی چند ساله در مصاحبه با بعضی از
فرزندان زندانيان سياسی دھۀ  ۶٠که ھم اکنون در خارج از کشور زندگی می کنند  ،می باشد ،بيان کرد که "ھر جا که
دستگاه استبداد ،گذشته را ممنوع کرده ،زنده نگه داشتن حافظۀ جمعی برای مخالفان به يک شکل از مبارزه تبديل شده
است و گردھمائی امروز ما ھم بخشی از اين مبارزه است .ما درست در نقطۀ مقابل سرکوبگران قرار داريم .حضور ما
در اين مراسم موضعی ست عليه فراموشی تاريخی و پافشاريی است بر زنده نگه داشتن ياد مبارزات و مقاومت
جانباختگان دھۀ شصت که در سکوت و بی اعتنائی جامعه  ،شکنجه و اعدام شدند" .سخنران در پايان صحبت ھای
بسيار مؤثر خود که نظر شرکت کنندگان را کامالً به خود جلب کرده بود ،نتيجه گرفت که "امروز در ايران ،سرکوب و
خشونت دولتی ھمچنان به اشکال گوناگون ادامه دارد .ما امروز شاھدان زندۀ تأثيرات خانمان سوز سرکوبی ھستيم که
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در بيش از سه دھه حاکميت جمھوری اسالمی در ايران جريان داشته است .پی آمدھای اين خشونت و سرکوب دولتی از
وقوع ھر روزۀ فاجعه ای عظيم در جامعۀ ما خبر می دھد .در اين جاست که گذشته با امروز سخن می گويد و نيم
نگاھی به آينده ای احتمالی را ممکن می سازد! ميراث ما از تداوم اين 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 ترياک و کودکان شيشه ،کودکان زندان دھۀ شصت ،دھۀ نود و دھه
ھائی که در پيشند ،و کودکانی که ،تا زمان حيات اين رژيم بدون ھيچ شک و شبھه ای ،نسل به نسل اين فجايع و فرھنگ
برخاسته از آن را تجربه خواھند کرد".
در خالل سخنرانی  ،دکتر "نور ايمان قھاری" با نشان دادن ساليد ھای مختلف و با تأکيد در سر تيتر ھای مطالب مورد
صحبت خود و با نقل قول مستقيم ولی با نام مستعار و غير مستعار از فرزندان زندانيان سياسی جانباختۀ دھۀ شصت ،
باعث شد که شرکت کنندگان در برنامه با گوشه ھای کوچکی از درد و آالم آن زمان ُخردساالنی که والدين خود را به
دست رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی از دست داده بودند  ،آشنا شده و بيان احساس آن ھا با زبان خودشان از آن
دوران  ،موجب اشکبار شدن چشمان حاضران در جلسه شد.
در پايان سخنرانی و قبل از آغاز قسمت پرسش و پاسخ  ،فرد جوانی به نام "حامد فرمند" در کنار دکتر "قھاری" قرار
گرفت و در مورد کتاب تازه چاپ خود به نام "جای خالی مامان – از دستگيری تا آزادی  ،روايت کودک يک زندانی"
که امسال ) (٢٠١۶در لندن چاپ شده است  ،توضيحاتی بيان کرد .وی اظھار داشت که وقتی شش سال بيشتر نداشته ،
مادر او توسط جمھوری اسالمی دستگير و به مدت پنج سال به زندان افتاده بود .روايت ھائی که در کتاب مذکور آمده ،
از جمله  ،مالقات ھای او با مادرش در زندان  ،خاطراتی است که برای او از آن پنج سال باقی مانده و او آن روايت ھا
را در آن کتاب به رشتۀ تحرير در آورده است.
فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران در امريکا نيز با بر پا کردن ميز کتاب در اين مراسم شرکت نموده و به توزيع
نشريات سازمان پرداختند .شرکت کنندگان در مراسم يادمان  ،با خريد کتاب ھا و نشريات سازمان و ھمچنين با پرداخت
کمک ھای مالی  ،در واقع حمايت خود را از چريکھای فدائی خلق ايران نشان می دادند .در زمان تنفس و در پايان
مراسم  ،شرکت کنندگانی که به ميز کتاب رجوع می کردند با توصيف خاطرات و نقل ھائی از اقوام و آشنايان خويش
که در ايران زندگی می کنند  ،نمونه ھائی را مطرح می کردند که خود نشان از وجود ريشه ھای عميق نظرگاه ھای
انقالبی چريکھای فدائی خلق ايران در درون جامعه و به خصوص در بين جوانان داشت.
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