
 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در استکهلممین ٤٢ برنامهگزارش 

 

 ذشته،گطبق روال سال های  واحد استکهلم، روز شنبه بیست و دوم سپتامبر( در تبعید)کانون زندانیان سیاسی ایران

زیبائی با سالن به شکل بسیار  .برگزار کرد خفته گان دهه شصت در استکهلم خونمراسمی بیاد و در گرامی داشت به 

 . و ستاره های سرخ تزئین شده بودشصت  هده جان سپرده گانهزاران نام 

قرائت کرد، "هرگز فراموش نمی کنیم، هرگز نمی بخشیم" تحت عنوان ی که شهین پویا، مجری برنامهرنامه با متن کوتاهب

دقیقه به پا ایستاده و کف  یک ،، قبل و بعد از آنسپردگان دهه شصتد و در گرامی داشت جان بیا حضار سو سپ آغاز شد

  .زدند

 

اجرا آرش  را با همراهی پیانوی" ندانیای ز" م بود که با صدای دلنشین اش سرودمراس رویا صادقی، نخستین مهمان

  . کرد



 

بی داد " با عنوان خود کوتاهوی در بخشی از گفتار . بودحسن حسام نویسنده و شاعر تبعیدی،  ،مهمانسخنران نخستین 

چنان که همه ...:" در بخشی از این گفتار آمده است. در دهه شصت مروری داشت بر کشتار زندانیان سیاسی!" ا دادر

بر همان پاشنه می چرخد و کارگران ، زنان ،جوانان ،ملیت های ساکن ایران ،روشن فکران ، روزنامه شاهدیم در همچنان 

من نمی خواهم این جا وقایع سال پنجاه و هفت به  .ون کشیده می شوندبه خاک و خ... نگاران ،نویسند گان ودگر اند یشان 

 از همان روزی که، تمامیتش  از همان فردای انقالب می خو اهم بگویم رژیم جمهوری اسالمی ایران در.بعد را مرورکنم 

ه اشکال مختلف به رد و ب، شکنجه کبه زندان انداخت  یا دگر اندیشان را یا ترورکرد، بر گرده انقالبی متناقض سوار شد

 .موجود است "گفتار" ؛متن کامل گفتار در این لینک ."قتل رسانید

 

ری ها دگکه به ویژه در مناسبت با بیدا خود رازیبای مه به شعرخوانی پرداخت و چند شعر از شعرهای در ادا ،حسن حسام

 . خواندبرای حضار رژیم در زندان سروده است، 

این فیلم با . فیلم چهل و پنچ دقیقه ای مرحله اول دادگاه ایران تریبونال در لندن، برنامه بعدی بود که به نمایش در آمد

ت های دادگاه لندن، ترکیبی است از شماری از شهاداین فیلم . استقبال بی نظیر شرکت کنندگان در برنامه یادمان مواجه شد

مصاحبه با برخی از خانواده ها در باره تاثیراتی که دادگاه مرحله اول بر انها داشته و مصاحبه با سخنگویان کارزار ایران 

 .قابل دسترسی است "فیلم" ؛این لینکردفیلم . ای کارزار را ترسیم می کنندتریبونال که نحوه شکل گیری و روند فعالیت ه
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" پیش از اجرای برنامه، طی گفتاری با این عبارتوی، . ، مهمان بعدی برنامه بودیگیسو شاکری، خواننده معترض تبعید

ی در بخشی از گفتار خود و. گرامی داشترا یاد جان سپرده گان دهه شصت " نه فراموش می کنیم، نه می بخشیم"که 

و این یک خواست انسانی و انقالبی  ."نه فراموش می کنیم، نه می بخشیم"مانند هرسال می گوئیم  ،ما هم چنان :"گقت

یک انسان . ستیانتقام، خواست هیچ انسان پیشتاز و انقالبی ن. است و نه انتقام جویانهارزش گذاری به انسان و آزادی 

ن جنایت کاران در یک دادگاه دخواست ما، نشان. باشدآگاه که در جستجوی دنیائی انسانی است، نمی تواند در پی انتقام 

 ." اینجا هستیم تا این غافله تاریخ را به عنوان نسل شاهد به آیندگان منتقل کنیم:" وی در ادامه گفت ."مردمی است

 . به اجرای چند ترانه زیبا پرداخت گیسو، در ادامه،

 

دگان ایران در تبعید و حضور پنچ فعال سیاسی و دبیر کانون نویسن آخرین برنامه، میزگردی بود با میزبانی بهرام رحمانی،

بهرام . ندتن از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت که در مرحله اول دادگاه ایران تریبونال در لندن شهادت داد

هستید، این است یاسی کانون زندانیان سشاهد تغییر برنامه های امسال آنچه که شما  :"مقدمه کوتاهی، گفت رحمانی در

و جان بدربردگان از زندان های  هر سال به طور سنتی تعدادی از زندانیان سیاسی سابقزندانیان سیاسی که کانون 

ولی . شان در زندان های صحبت می کردندخودو خاطرات ها در باره مشاهدات آو  دعوت می کرد جمهوری اسالمی را

و شکل نوینی به خود ر پیدا کرده یاین برنامه تغی رویداد مهم امسال اطر اینروی داده و به خامسال یک اتفاق مهمی 

است که در لندن  این واقعه مهم، اولین بخش دادگاه بین المللی ایران تریبونال برای محاکمه جمهوری اسالمی. است گرفته

با توسل به سنت های های رایج،  تالش می کردند نیروی های سیاسیها،  سال. این واقعه بسیار مهمی است. برگزار شد

محاکمه کرد، جمهوری اسالمی را به محاکمه  تنامویحمله به که به طور سمبلیک آمریکا را به خاطر از جمله دادگاه راسل 

دادگاه ایران . دنمتوجه آن جنایت و آن اتفاق می کناست که افکار عمومی را وع دادگاه ها در این ویژگی این ن. بکشند



متوجه جنایاتی کند  را بین المللیو جامعه ایران  در سطح وسیعی که به مدت پنچ روز در لندن برگزار شد توانست تریبونال

وی در بخش دیگری از گفتار . جلوگیری کندآن و از فراموشی  جمهوری اسالمی رخ داد که در دهه شصت در زندان های

تفاق نچه را که در گذشته اآد نمی توان کند، خ خود را فراموشاگر جامعه ای تاری فراموشی یه این معنی که:" خود، گفت

: وی در بخش دیگری از گفتار خود گفت." می شودافتاده مورد بررسی قرار دهد و در آینده دچار اشتباهات دیگری 

جان است که  جمعی از روشنفکران برگزار کردند و تفاوت دادگاه ایران تریبونال با دادگاه راسل در این دادگاه راسل را"

بدربردگان از زندان های جمهوری اسالمی و خانواده هائی که عزیزان شان را در زندان های جمهوری اسالمی کشتند، به 

در لندن فضای بسیاری سنگین بر دادگاه حاکم بود و بارها بر سرنگونی جمهوری . اندرکار آن هستندطور مستقیم دست 

ژی خاصی را نمایندگی نمی کند، هیچ نوع طبقه ای را لوواین است که ایدئ ین دادگاهایک از ویژکی های . اسالمی تاکید شد

این . زیرا دفاع از حرمت انسانی، به چپ و راست محدود نمی شود. فرا سازمانی و فرا طبقاتی است ،نمانیدگی نمی کند

 ".قدرت به کار خود ادامه می دهد و با مواجه شد ن های سیاسی و ایرانیان خارج کشوردادگاه با استقبال وسیع سازما

ت مصمادر ع زگرد پرداخت و گفت، همه ما در استکهلم چهرهوی، بعد از گفتار کوتاه خود، به معرفی شرکت کنندگان در می

رویا رضائی جهرمی، گیتا رستم علی پور و هدیه رویا اشرف آبادی،  و شنیده ایم، دیدهوصدای قوی وی را تظاهرات ها 

خود را معرفی  به درخواست بهرام، شرکت کنندگان در میزگرد به ترتیب .شرکت کننده در میزگرد هستند ، عزیزانشمسی

که بیست وسه سال داشت، اول فروردین، روز تولدش  زمانیخواهرم کبری غیاثی را :"آبادی گفت رویا اشرف. کردند

واهر چهار جان باخته هستم که در سال های من خ: "رویا رضائی جهرمی گفت" . ماه اعدام شد ٩بعد از و  شددستگیر 

برادرم و  ١٦من گیتا هستم و سال شصت و یک همسرم و سال :"گفت پورگیتا رستم علی ." اعدام شدند ١٦و١٤و١٦

مادر عصمت گفت سه تا از برادرهایم، محمود وظن پرست، علی وطن پرست و منوچهر  ."را از دست دادمهمسر خواهرم 

دختر . ، اعدام شدنددندربسرش آوکه  ها و بالهائیصیادی، هفده ساله بود و چه شکنجه ظم اعدخترم و  وطن پرست

دامادم و دو برادرش را کشتند و  .ه صیادی، بیست و یک ساله بود و از دو طبقه پرت اش کردند و کشته شدجلیلدیگرم، 

هدیه شمسی ضمن معرفی خود . که اعدام شد خواهرزاده ام جوان رحمانی یازده ساله بود. تمام خانواده شان زندان بودند

  .  شدکشته گفت، پدرم همراه خیلی های دیگر در تابستان شصت و هفت 

ئی که به این پاسخ ها .در ادامه میزگرد، دو سئوال زیر را در دو بخش از شرکت کنندگان در میزگرد پرسیدبهرام رحمانی، 

عیت، که تحت تاثیر در پایان میزگرد، جم. تحت تاثیر قرار دادشدت بشرکت کنندگان در برنامه را دو سئوال داده شد، 

 . و به افتخارشان دقایقی کف زدند دگرد قرار گرفته بودند، به احترام شان به پا ایستادنمهمانان میز صحبت

 بر روی شما اعضای خانواده ها داشت؟ مرحله اول دادگاه ایران تریبونال در لندن چه تاثیری  -

 ،توی این سه ماه شما در صحبت های خصوصی نخست دادکاه ایران تریبونال در لندن می گذرد،ماه از بخش  حدود سه -

ما نسبت به این قضاوت احساس ش شنیدید، کردند را و به هر رو، آنچه که دیگران در باره این تریبونال قضاوت  عمومی

  های چه بود؟ 

 
 



از شرکت کنندگان در میزگرد، گفت، به امید اینکه جمهوری اسالمی با  رحمانی ضمن تشکردر پایان میزگرد، بهرامی 

نه مافوق مردم بلکه در روی کار بیاوریم که  سرنگون شود و بتوانیم حکومتیبا جنگ امپریالیستی قدرت مردمی و نه 

انهای سیاسی به ندز .باشد حرمت و موجودیت انسانیاحترام به باید ه اش ن حکومت، اولین وظیفآ .کنترل مردم باشد

 . زندانی نشود و فعالیت های سیاسی اش باورها و اندیشه ها و نوشته هاسی به خاطر هیچ کو  موزه تبدیل بشوند

در دسترس (در تبعید)، به زودی در سایت کانون زندانیان سیاسی ایراناستکهلم برنامه بیست و چهارمین سالگرد فیلم

 . عموم قرار خواهد گرفت

 د استکهلمواح-(در تبعید)انیان سیاسی ایرانکانون زند

  ٤١٦٤اول اکتبر 

 

 

 


