
عام زندانيان  گرد قتل گزارش مراسم هفدهمين سال
  در استکهلم  سياسی

  
به مناسبت هفدهمين  مراسم با شکوهی ١٣٨٤شهریور  ١٩ برابر با ٢٠٠۵سپتامبر ١٠روز شنبه 

های رژیم در شهر  باختگان زندان داشت جان عام زندانيان سياسی، بياد و در گرامی گرد قتل سال
های رژیم، جمعيت یک دقيقه کف  باختگان زندان  گشایش برنامه، بياد جانپش از. استکهلم برگزار شد

بازخوانی روند . را خواند" زندانی"زد و بعد از آن نادر، خوانند خوش صدای گروه هنری گلبانگ سرود
 )در تبعيد( و قرائت اطالعيه کانون زندانيان سياسی ایران۶٧کشتار زندانی سياسی در تابستان 

در نوبت بعدی . ند سرود به پایان برد چن این بخش از برنامه را با خوانددی بودند که رویاهای بع برنامه
خاطرات دوران های تهران، سنندج و مشهد به  برنامه، سه تن از زندانيان سياسی سابق از زندان

گران آن نسبت به آنان  رژیم جمهوری اسالمی و شکنجههائی که  شکنجهاسارت خود پرداختند و از 
سخنان تکان دهنده نينا اقدم و . اعمال کردن بودند،به ویژه در باره تجاوز جنسی، سخنرانی کردند

 آن چنان فضای سنگينی در سالن های رژیم مورد تجاوز قرار گرفته بودند، کتایون آذرلی که در زندان
زگوئی خاطرات خود مریم نوری به با.  تحت تاثير قرار دادعميقااد کرد که جمعيت حاضر در سالن را جای

 به  ۶٧عام هزاران زندانيان سياسی در تابستان  در باره زندان زنان و مرگ همسرش که در جریان قتل
در بخش دوم .جوخه مرگ سپرده شد و نقد فضای حاکم بر روابطه  زندانيان در زندان زنان پرداخت

به دليل نقض در گلزار خاوران به نمایش در آید، اما ها  برنامه قرار بود فيلم گردهمائی نوروزی خانواده
شميم و گروه .  آن امکان پذیر نگردید نمایشهای کامپيوتری گردید، ه دای دستگافنی که موجب قطع ص

 برنامه.  حاضر در سالن قرار گرفتهمراه وی چند آهنگ اجرا کردند که بسيار مورد استقبال جمعيت
 و  نادر  دلنشين با صدایعام زندانيان سياسی در استکهلم گرد قتل شب یادمان هفدهمين سال

برنامه به طور مستقيم از بخش اول  .  به پایان رسيدشبدر ساعت یازده گروه گلبانگ هنرنمائی 
  .ميسر نشدلتاک پحش گردید، اما به دليل نقض فنی، امکان پخش بخش دوم برنامه طریق پا

  . ها برپا بود  جنایات رژیم در زندان  و عکساوران و طرحهای خ در کنار این مراسم، نمایشگاه عکس
سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران - له کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران، دبيرخانه کومه

  .  استکهلم به این مراسم پيام فرستادند-)توفان(و فعالين حزب کار ایران
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ١٣٨٤  شهریور ٢0 برابر با ٢٠٠۵امبر  سپت١١

  
  
  
  

 


