
  !خواندگفتگوهاي زندان فرامي
  سمينار سراسري درباره کشتار سراسري زندانيان سياسي در ايران

شان را که ترانه  هنوز دهان گل افشانيابد،شان در اعماق وجودمان پژواک ميشان را به ياد داريم، هنوز صدايهنوز لبخندهاي
  ... شان را در لحظات آخرخواند و وداعفردا را مي
اميد لحظات واپسيِن زندگي بسياري . را در وجودمان زنده نگهدارند آزادي و انسانيت هايريشهاندند و جان باختند تا جان فش

گواهي بر شان فشانيبا اين اميد رفتند که جان". اگر ما زنده نخواهيم ماند، يارانمان زنده و پيروز باشند"از آنان اين بود که 
  . شد که آنان به دفاع از آن برخاسته بودنداي باهاي بنيانيحقانيت ارزش

آنان که در طول تاريخ سياسي معاصر ايران توسط . گوييماز زندانيان سياسي و مبارزين راه آزادي و عدالت در ايران سخن مي
  .  ..خوانندهاي سرخ و توفاني مياند و هنوز از اين قتلگاه ترانهشاهان و حکومت اسالمي به قتلگاه فرستاده شده

...  
  !در اين سکوت سترون

  !ي خوفبراين کرانه    
  ي زنجير در اين فالت گل خون و ساقه

  ! نه
        اي صداي تواناي من

  مانمنمي      
  ي توو با تمام توان به خون نشسته

  "عشقي"و " فرخي"چنان که 
  ! ببين

  هنوز از اين قتلگاه  
  )سعيد سلطانپور... (خوانممي      

  
 در بازماندگان اين جنايت مهيب وجود دارد که با ۱۳۶۷ عميق و انساني به جانفشانان و جانباختگان کشتار سراسري ايعالقه

گردد ولي اي که به روزگاران زندگي و مبارزه مشترک در بندهاي زندان بازميمهر و عالقه. شودمرور زمان، از دل ما پاک نمي
  .تر از يارانمان در تابستان سال آتي هستيم از همين رو در تدارک بزرگداشتي وسيع.شودبا گذشت روزگاران از آن کاسته نمي

***  
  در ياسيان سيپيش از آغاز مراسم سالگرد کشتار سراسري زندان) ۲۰۰۵جوالي  (۱۳۸۴ در نظر دارد در مرداد گفتگوهاي زندان

 همين رو، از هم اکنون براي تدارک و سازماندهي از. شهرها و کشورهاي مختلف، سميناري سراسري در اين باره برگزار کند
  . کندبهتر اين سمينار سه روزه، از همه عالقمندان به همکاري در برگزاري سمينار دعوت به همکاري مي

. هاي تدارکاتي، مالي و يا فني باشدو همچنين در زمينه تواند در زمينه ارائه مقاالت، اسناد و يا آثار هنريها مياين همکاري
تر و مراحل پيشرفت کار هاي بعدي جزئيات دقيقسازماندهي سمينار توسط کميته برگزارکننده دنبال خواهد شد و طي اطالعيه

  . به اطالع عموم خواهد رسيد
  tondardialog@web.de:   هاي تماسآدرس

  گفتگوهاي زندان
  ۲۰۰۵ نوامبر ۲۹

 


