اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرﻩ اﺧﺘﻼل در ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ ﯾﺎدﻣﺎن اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ از ﭘﺎﻟﺘﺎک
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﺐ  ١٠ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮهﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ هﻔﺪهﻤﻴﻦ ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﻴﺎد و در ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن زﻧﺪانهﺎی رژﯾﻢ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ زن ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ 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 اﯾﺤﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ در
ﺳﺎﻟﻦ را ﺷﺪﯾﺪا 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.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﺳﺎﻋﺖ  ۶/٣٠ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﭘﺎﻟﺘﺎک ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ در
دﺳﺘﮕﺎهﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﻟﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺎاﻟﺘﺎک را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی ﺻﻮﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺎﻟﺘﺎک اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﻟﺘﺎک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،دوﺳﺘﺎن "ادﻣﻴﻦ" و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﻟﺘﺎک ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻩ و دو ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺘﺎک از ﻃﺮﯾﻖ ﺁن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻴﻠﻢ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﻧﻮروزی
ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ در ﺧﺎوران از ﻃﺮﯾﻖ ﺁن در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻘﺾ
ﻓﻨﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ و ارﺳﺎل ﺻﺪا را ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺾ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ
ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﻟﺘﺎک ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻃﻼع دهﻨﺪ .ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮدﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﻴﻠﻢ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران را هﻢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( -واﺣﺪ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﻟﺘﺎک ،از
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮهﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ ﯾﺎدﻣﺎن اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ را ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ،
ﭘﻮزش ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺼﺎن ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻼش ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮدن و ﻗﺮار دادن ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ روی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻧﻘﻴﻀﻪ را
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻴﻢ.
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