
  استکهلم-بررسی کشتار زندانيان سياسی مينارکار سگزارش 
  

به منظور بررسی در بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی، سمينار دو روزه ای 
 اوت در ٢٣ و ٢٢، به زبانهای سوئدی، انگليسی و فارسی در روزهای ۶٠کشتارهای دهه 

تکهلم به زبانهای انگليسی و روز اول سمينار در دانشگاه اس. شهر استکهلم برگزار گردید
 سخنرانان .ن فارسی برگزار گردیدهوس بی ترف به زباسوئدی و روز دوم در سالن اجتماعات 

،  " شب بخير رفيق"سی سابق و نویسنده کتاب  سمينار، احمد موسوی، زندانی سياروز اول
 نيویورک، پيام  حقوقدان ساکن کاوه شهروز،، نماینده پارلمان سوئد از حزب چپ، هانس لينده

نوجوانان ، سردبير نشریه کودکان و سوسن بهاراخوان، حقوقدان و استاد دانشگاه مونترال، 
 و عضو ینده سرشناس سوئدماریا مودیگ، نویسای کار کودکان، داروگ و مسئول انجمن الغ

خدا می خواهد تو  "ه کتاب  سياسی سابق و نویسندم سوئد، ميترا الگر، زندانیانجمن قل
 شهال طالبی، زندانی سياسی سابق و استاد دانشگاه آریزونا و دروری دایک .بودند"يریبم

شهال .  عفو بين الملل نيز به این سمينار دعوت شده بودندمسئول تيم خاورميانه سازمان
، امکان  دو روز قبل از سفر پيش آمد که برای مدارک مسافرتی ویاشکالیطالبی به دليل 

 در مرگعشق و "بخش هائی از متن سخنرانی وی تحت عنوان . يافتحضور در سمينار را ن
در روز اول سمينار توسط مجری برنامه، فعال و کارشناس کرد احمد " نامه های زندان

وی که بخش هائی از پيام .  دروری دایک برای سمينار پيام فرستاد.اسکندری قرائت شد
  ، به ویژه کشتار۶٠کشتارهای دهه ریان خواهان محاکمه سرکوبگران مردم ایران، آمران و مج

زمينه  ،سخنرانان. ت شدئ شده بود، توسط مجری سمينار قرا۶٧ تابستان زندانيان سياسی در
اویهای از ز را ۶٧کشتار زندانيان سياسی به ویژه در تابستان های سياسی و اجتماعی 

پيش از جمله ایجاد  نکاتی مورد بحث و بررسی قرار دادند و برتجربی، پژوهشی و حقوقی 
 "جنایت عليه بشریت" به اتهامهای حقوقی و سياسی برای پيگرد جانيان حاکم بر ایرانزمينه 

 این جنایات در افکار تالش برای ثبت  اسناد و مدارک این کشتارها ،  و طبقه بندیو جمع آوری
وسيع ال روز اول سمينار با استقب. ومی جهانيان و اسناد بين المللی تاکيد کردندعم

دانشجویان سوئدی، ایرانی و خارجی، روزنامه نگاران، روانشاسان، فعاالن اجتماعی و 
یک هئيت یک هئيت نمایندگی از عفو بين الملل استکهلم و . شدمواجه  حقوقدانان سوئدی

در سمينار   Prisoners of Conscience Appeal Fundق بشری انگليسی بلند پایه از سازمان حقو
ی حضور نسل جوان در این سمينار که اکثریت حاضران را تشکيل می داد، پيگير. ندشرکت کرد
هن تدادعی می کند که افکار  و کنجکاوانه مباحث سمينار، این واقعيت را در ذموشکافانه
در ایران  عات است و برایش مهم است بداند، به ویژه نسل جوان تشنه اطال جهانيانعمومی

  . شده اند به چه سرنوشتی دچار مردم ایرانچه خبر است و 
  

سخنرانان روز . برگزار گردیدبه زبان فارسی  روز دوم در سالن اجتماعات هوس بی ترف سمينار
 کاوه ، سوسن بهار،)زندانی سياسی سابق(دوم سمينار، احمد موسوی، حميد حق شناس

م سمينار ادامه مباحثات نخستين روز سمينار کمابيش در روز دو. شهروز و ميترا الگر بودند
بر بستر  ۶٠ کشتارهای دهه تحليل شرایطی کهبه ویژه ه ها، در برخی حوزمباحثات . یافت

 در ابتدای برنامه روز دوم سمينار پوری مهدی معمار.عمق بيشتری یافتند آنها شکل گرفت
برنامه روز دوم سمينار شهين مجری . گزارش کار روز اول سمينار را به سمع حاضران رساند

  . پویا بود
  

ار و متن سخنرانی ها به زودی به سه زبان فارسی، سوئدی و نيفيلم سم عکس ها،
 متن فارسی سخنرانی ها در سایت . در دسترس عموم قرار خواهد گرفت منتشر وانگليسی

شر  انگليسی کانون منتفارسی کانون و متن سوئدی و انگليسی سخنرانی ها در سایت
پخش شد، اما متاسفانه در نيمه ) پالتاک( به صورت مستقيم از اینترنت این برنامه.خواهند شد

 با  راراه به دليل خرابی که در خط اینترنتی محل برگزاری سمينار به جود آمد، پخش برنامه
 ميسر نشد و شمار اینترنت تالش برای راه اندازی .و به طور کلی قطع شدکرد مشکل مواجه 



عی از عالقه مندان به سمينار که در اتاق حضور داشتند موفق نشدند برنامه را دنبال وسي
   . در آینده نزدیک، تالش خواهد شد، نسخه صوتی سمينار از طریق پالتاک پخش شود. کنند

  
 و  بياتریس،روز دوم سمينارو  ، خواننده شيليائی اول سمينار گيسو شاکری و بياتریسروز 

 نوازندگی یارا و مسعود به اجرای  ربل با خوانندگی شميم و-دگروه  وی، همکاران نوازنده
به کارگردانی مسعود رئوف در " درختی که به خاطر می آورد"فيلم مستند . موسيقی پرداختند

  .  هر دو روز سمينار به نمایش در آمد
  

هر کدام به  ومباحثات بسيار روش و گویا نتيجه گيری . سمينار قطعنامه ویژه ای صادر نکرد
 که با گردیددر کنار سمينار نمایشگاه عکس های خاوران برگزار . تنهائی یک قطعنامه بودند

، به ویژه دانشجویان دانشگاه های سوئد که از کشورهای شرکت کنندگان در سميناراستقبال 
  .  مختلف بودند، مواجه شد

  
.  ایرانی انعکاس گسترده یافت استکهلم در مطبوعات و رسانه های سوئدی وهسمينار دو روز

، از جمله رادیو همبستگی، بيش از ده رادیوی فارسی زبان در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ
 به طور مرتب خبر سمينار را پجش  صدای آزادمسفر، ایران ایر اون الین، چکاوک وپيوند، ه
، دانمارک و رادیو پژواک، بخش فارسی رادیو سراسری سوئد که در کشورهای نروژ. کردند

  قبل و بعد از سمينارفنالند نيز شينده می شود با شرکت کنندگان و برگزار کنندگان سمينار
خبر سمينار را منعکس و رادیو دویچه وله . کرد و خبر و گزارش کار سمينار را پخش نمودگفتگو 

 داگنز نی روزنامه های کثيراالنتشار سوئدی. با یکی از برگزار کنندگان سمينار مصاحبه کرد
سوئدی مانا،   هفته نامههيتر، سونسکا داگ بالدت، افتون بالدت، چند روزنامه محلی سوئد،

 حزب روزنامه انگليسی گاردین، وب سایت حزب چپ سوئد، حزب محيط زیست،
 سازمان دمکراتيک کارگری آ ب اف در استکهلم، سوسياليست سوئد، حزب کمونيست سوئد،

در   Prisoners of Conscience Appeal Fund  وب سایتر استکهلم،سازمان عفو بين الملل دفت
ب سایت بزرکترین و پر بيننده ترین وب سایت خبری سوئدی نيوز دسک، چندین و ، انگلستان

از  و وب سایت های پر بيننده ایرانی" امنستی پرس"دانشجوئی دانشگاه استکهلم، روزنامه 
 سياسی و سمينار را کشتار زندانيانمربوط به گزارش جمله وب سایت خبری استکهلميان، 

سمينار در و اخبار آفيش ، ۶٠سی در دهه ايشرح وقایع کشتار زندانيان س. منتشر کردند
 دانشجو، چند هزاری سطح گسترده ای در تمامی دانشگاه های استکهلم پخش شد و برا

،  جنبش زنان فعالروزنامه نگار،، اسی، فعال کارگری، فعال حقوق بشرحقوقدان، فعال سي
نسه، دانمارک، آلمان، فرابلژیک، در سوئد، ایران، آمریکا، استراليا، هلند، ...  وفعال ضد جنگ

  .  ایميل شد مادران در آرژانتينکانادا، نروژ، فلسطين، شيلی و
  

  واحد سوئد-)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  ١٣٨٧ شهریور ۵ برابر با ٢٠٠٨ اوت ٢۶

  
  
  


