ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ هﻔﺪهﻤﻴﻦ ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
روز ﺷﻨﺒﻪ ١٠ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٨٤ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ هﻔﺪهﻤﻴﻦ
ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﻴﺎد و در ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪانهﺎی رژﯾﻢ در ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﺶ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻴﺎد ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪانهﺎی رژﯾﻢ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﯾﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﮐﻒ
زد و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻧﺎدر ،ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮش ﺻﺪای ﮔﺮوﻩ هﻨﺮی ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺳﺮود"زﻧﺪاﻧﯽ" را ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ روﻧﺪ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧و ﻗﺮاﺋﺖ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﺮود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻪ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ از زﻧﺪانهﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺳﻨﻨﺪج و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات دوران
اﺳﺎرت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن
اﻋﻤﺎل ﮐﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ ﻧﻴﻨﺎ اﻗﺪم و
ﮐﺘﺎﯾﻮن ﺁذرﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانهﺎی رژﯾﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁن ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ در ﺳﺎﻟﻦ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ را ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد .ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮری ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد
در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪان زﻧﺎن و ﻣﺮگ هﻤﺴﺮش ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞﻋﺎم هﺰاران زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﻪ
ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ و ﻧﻘﺪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻄﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در زﻧﺪان زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.در ﺑﺨﺶ دوم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻴﻠﻢ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﻧﻮروزی ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺁﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺾ
ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺻﺪای دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﻴﻢ و ﮔﺮوﻩ
هﻤﺮاﻩ وی ﭼﻨﺪ ﺁهﻨﮓ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺐ ﯾﺎدﻣﺎن هﻔﺪهﻤﻴﻦ ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻧﺎدر و
هﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﮔﺮوﻩ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزدﻩ ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک ﭘﺤﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲهﺎی ﺧﺎوران و ﻃﺮح و ﻋﮑﺲ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ در زﻧﺪانهﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد.
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﯾﺮان ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ-ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﺰب ﮐﺎر اﯾﺮان)ﺗﻮﻓﺎن( -اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻴﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
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