
 های ها و کارگاههنری، فرهنگی، سخنرانیهای فهرست برنامه

 ايراندر کشتار زندانيان سياسی  یپنجمين گردهمايی سراسری درباره

  هلند ۲۰۱۳سپتامبر  ۲۲تا  ۲۰
 

 .اند كرده یاينان مرگ را سرود
 اينان مرگ را

 اند آواز داده چندان شكوهمند و بلند
 كه بهار

 یچنان چون آوار
 .زخ خزيده استبر رگ دو

 !برادران ای
 سبز یها اين سنبله

 اند انگيز خوانده چندان دل یدر آستان درو سرود
 كه دروگر

 از حقارت خويش
 .لب به تحسر گزيده است

 خاموش یها فرود آريد كه در سراسر گتتو لمشع
 جز چهره جالدانب

 .چيز از خدا شباهت نبرده است  هيچ
 .ترند اينان به مرگ از مرگ شبيه

 .اند مرگ شباهت برده  یب یينان از مرگا
 لغزانند كه ای  سايه

 چون مرگ
 سپرده است یكه خدا به فراموش یبر گستره غمناك

 .جاودانه دارند یجنبش

 شعر خفتگان زنده ياد احمد شاملو" بخشی از"
 

جانفشانان،  های خانواده ی ن، به همهکشتار زندانيان سياسی در ايرا ی پنجمين گردهمايی سراسری درباره ی  برگزارکننده ی کميته
ها و  بدربردگان از کشتارها، هنرمندان، پژوهشگران و فعالين دفاع از حقوق زندانيان سياسی که طول ماه زندانيان سياسی سابق، جان

فرستد و اميدوار  کوشند، درود می اند و می های گذشته برای برگزاری هر چه گسترده تر و موفق تر گردهمايی سراسری کوشيده هفته
 ی ههای سياسی و انقالبی هزاران هزار انسانی که برای جامع ها، قدم ديگری باشد برای گرامی داشت ياد و ارزش است اين تالش

.  در روزهای باقی مانده تا آغاز مبارزه کردندآزادی و سوسياليسم  ،ای عاری از اعدام، شکنجه و زندان، برابری انسانی، برای جامعه
کند که با حضور فعال خود در گردهمايی و نيز خبر رسانی  ياران در خواست می ی  برگزارکننده از همه ی مايی سراسری، کميتهگرده

 بشکنند.  انتشار آزاد اخبار در اين زمينه های حاکم را در برابر وسيع تر، با ما همراهی و همياری کرده و سد سانسور خبری رسانه

آثار هنرمندانی همچون نسيم خاکسار (شاعر و نويسنده)، سرژ  ی سراسری شاهد حضور وسيع و ارائهامسال، پنجمين گردهمايی 
)، عبدهللا کشاورز (شاعر)، سيروس و دانشجوی تئاتر آراکليان (شاعر و نويسنده)، ناصر نجفی (شاعر و نويسنده)، سارا تبريزی (شاعر

مار نژاد (فيلمساز)، داريوش شيروانی (فيلمساز و موسيقی دان)، علی صفويان و هنرمند تئاتر)، مسعود مع سکفايی (شاعر ابستره نوي
(موسيقی دان)، بصير نصيبی (منتقد سينمايی)، سودابه اردوان (نقاش و مجسمه ساز)، منوچهر شهابی (نقاش و مجسمه ساز)، سياوش 

 باشد.   و... می(هنرمند بلژيکی)، Anفانی (نقاش و مجسمه ساز)، هادی خرسندی (طنزپرداز)، آن 



 ها ها و کارگاه سخنرانی

ها  ها، ميزگردها، کارگاه ای از سخنرانی سپتامبر، مجموعه ۲۲سپتامبر تا يکشنبه  ۲۰در طول سه روز گردهمايی از روز جمعه 
)Workshopsان دقيق شود. روز و زم های فرهنگی و هنری تدارک ديده شده است که به شرح زير اعالم می )، نمايشگاه و برنامه

 خواهد شد:و در محل گردهمائی به عزيزان شرکت کننده ارائه ها در بروشور گردهمايی سراسری منتشر  برنامه

  زنان و جوانان ،ها خلق های اجتماعی و طبقاتی ايران: جنبش کارگری، سرکوب در جنبش

 های شکنجه  روش محمود خليلی: •
 وضعيت خلق عرب يوسف بنی طرف: •
 از نگاه زنان زندان فريدا فراز: •
 در مورد مسائل جنبش کارگری ،مسئول شوراهای کارگری مجتمع  فوالد اهواز :غالم عسگری •
 در مورد مسائل جنبش کارگری ،خاورانگلزار های  فعال کارگری و يکی از بنيان گذاران خانواده :مريم محسنی •
 در مورد مسائل جنبش کارگری ، یزمان شاهرخاز حمايت يتهکم يانازسخنگو  يکیو یکارگر فعال محمد اشرفی: •
 انان و دانشجويیدر مورد جنبش جو امين قضائی: •
 بحث و گفتگو با سخنرانان به همراه پوديوم: •

 جنبش دادخواهی از چشم انداز رهايی بخش

 الملل بين حقوق براساس اسالمی جمهوری در بشريت عليه بر جنايت مرتکبين مجازات امکان کامليا اخباری: •
 ها ، پيشرویجنبش دادخواهی؛ تجارب شهاب سيروان: •
 در نقش قربانی؟جنايتکاران  مژده ارسی: •
 جنبش دادخواهی ی دربارهبحث  :گروه پراکسيس •
 ی روانی بر زندانيان سياسی آن که گفت آری، آن که گفت نه! اثرات شکنجه جعفر اميری: •
 تريبونال يا خيانت؟ مجيد آزادی: •
 شصت ی دهه سياسی زندانيان ی پديده با ارتباط در امپرياليستی-داری  سرمايه نظام های سازی آلترناتيو :برهان عظيمی •
 طبقاتی ی زندان و مبارزه فرخنده: •
 به همراه پوديوم: بحث و گفتگو با سخنرانان •

 بخش ويژه ياد ياران و بگذار سخن بگويم

اند و گزارش شاهدان  های اخير از ميان ما رفته رفقا و مبارزينی که در طول سال ی هتالشی جمعی، برای بزرگداشت ياد و خاطر
حاضرين در گردهمايی تدارک ديده شده است و از  ی با ياری همه صبحهای ايران. اين بخش ويژه در روز يکشنبه  از زندانمستقيم 

مستقيم خود  ی خواهند ياد رفيق يا مبارزی را در اين بخش بيان کنند يا گزارشی از تجربه شرکت کنندگانی که می ی اين رو از همه
هايی که در اين بخش  شود به کميته برگزارکننده اطالع دهند. بخشی از برنامه ند، تقاضا میهای جمهوری اسالمی دار در زندان

 تدارک ديده شده است:

 های در پستو مانده هويت ستاره عباسی: •
دار، همايون   ود فرخی، حميد حيدری، مرتضی قلعهمسعيارانی که جايشان در بين ما خالی است:  !ياد ياران ياد باد •

اکبر شالگونی، مسعود بهزاد کاظمی، ايوانی، بهزاد عمرانی، احمد خسروی، جالل فتاحی، مهدی دائی، آزادی، مجيد 
، (فرهاد)  ، مجيد مطبوع صالح، فرشيد شريعت(سارا)  طالعتی زاده، بهنام کرمی، داريوش کارگر، لوئيز باغراميان

 ر ميان ما نيستند.ها تن از مبارزينی که ديگر د آذر درخشان، راضيه ابراهيم زاده و ده

 ها و بحث آزاد جمعی کارگاه

 جنبش دادخواهی: گردانندگان کامليا اخباری و مژده ارسی ی بحث درباره •
 بحث جمعی از شبکه جوانان هلند •



 کارگاه در مورد سرکوب در جنبش کارگری به گردانندگی مريم محسنی، غالم عسگری، فرخ قهرمانی •
 هتر برگزار کنيم؟ به گردانندگی همايون ايوانی   ها و يادبودها را چگونه ب گردهمايی •

بندی ارائه شود و  ها به صورت جمع ها و بحث در حين روزهای برگزاری گردهمايی سراسری، تالش بر اين خواهد بود که کارگاه
در ايران مدون شود. پيشبرد مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و های بعدی  هايی برای قدم در صورت امکان پيشنهادات و توصيه

 ها، نتايج و پيشنهادات به جلسه عمومی گردهمايی ارائه خواهد شد.   ها و کارگاه به همين دليل پس از پايان بحث

 های هنری، شعر خوانی و موسيقی برنامه

 و عبدهللا کشاورز شعر خوانی: سارا تبريزی، سرژ آراکليان، نسيم خاکسار، ناصر نجفی، سيروس کفايی •
 داريوش شيروانی: علی صفويان، موسيقی •
 فيلم و نقد فيلم: بصير نصيبی، مسعود معمار نژاد •
 طنزپرداز: هادی خرسندی •

 نمايشگاه هنرمندان

ايران شامل نمايشگاه طرح و نقاشى با شركت  كشتار زندانيان سياسى در ی نمايشگاه هنرى پنجمين گردهمايى سراسرى در باره
لوم، على، وحيد ناصرى و منوچهر شهابى  و يك پرفورمنس با شركت سياوش فانى برگزار هنرمندان سودابه اردوان، ويدا ب

در بازگويى تفسير خود  سعیشصت و تاثيرات آن با بيان هنرى  ی هاى شخصى به دهه شود. در اين نمايشگاه هنرمندان با نگاه یم
هاى شخصى  با كمك تجربه خواهد بود. او Anبلژيكى  . در كنار اين نمايشگاه همچنان پروژه هنرمندکردبراى مخاطبين خواهند 

 كارهاى مشترك مجسمه سازى خواهد پرداخت.به عالقمندان 

   محل برگزاری گردهمايی
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وری اسالمی!سرنگون باد رژيم جنايتکار جمه  
 زندانی سياسی آزاد بايد گردد!

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليزم!
 

 ی کشتار زندانيان سياسی در ايران ی پنجمين گردهمائی سراسری در باره  ی برگزارکننده کميته

 دهلن – ۲۰۱۳سپتامبر  ۲۲تا  ۲۰
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