
   پخش مستقيم در  در باره اختاللاطالعيه مطبوعاتی
  برنامه شب یادمان استکهلم از پالتاک

  
زندانيان عام  گرد قتل  به مناسبت هفدهمين سال باشکوهی  ، برنامه سپتامبر ١٠بعد از ظهر روز شب 

ر این  د.های رژیم در شهر استکهلم برگزار شد داشت جان باختگان زندان ، بياد و در گرامیسياسی
از بازگوئی خاطرات دوران اسارت خود پرداختند و برنامه سه تن از زندانيان سياسی سابق زن به 

به ویژه در نسبت به آنان اعمال کردن بودند،گران آن  رژیم جمهوری اسالمی و شکنجههائی که  شکنجه
های   که در زنداننينا اقدم و کتایون آذرلیسخنان تکان دهنده . باره تجاوز جنسی، سخنرانی کردند

جمعيت حاضر در رژیم مورد تجاوز قرار گرفته بودند، آن چنان فضای سنگينی در سالن ایحاد کرد که 
 و مرگ خاطرات خود در باره زندان زنانازگوئی مریم نوری به ب. سالن را شدیدا تحت تاثير قرار داد

و خه مرگ سپرده شد وبه ج  ۶٧زندانيان سياسی در تابستان هزاران عام  همسرش که در جریان قتل
  . نقد فضای حاکم بر روابطه  زندانيان در زندان زنان پرداخت

  
اما به دليل نقض فنی در . از پالتاک پخش شودستقيم  به طور م٣٠/۶این برنامه قرار بود از ساعت 

نيز با تغيير مواجه و از این رو پخش برنامه از پاالتاک را های صوتی سالن، برنامه با تغيير آغاز شد  دستگا
اختالل ایجاد   برنامه از طریق اینترنت و پالتاک در جریان ارسال صوتیهای   دستگاهنقض فنی. ساخت

برنامه به طور مستقيم در جریان  با تالش زیاد نقض فنی مرتفع شد و مهمانان برنامه در پالتاک . کرد
شوند که  و مسئول پالتاک به ناگهان متوجه می" ادمين"دوستان از زمان استراحت، بعد .  قرار گرفتند

. اند ارسال برنامه از طریق پالتاک دچار اختالل شده و دو کامپيوتر موجود در سالن جا به جا شده
شد با کامپيوتری که قرار بود فيلم گردهمائی نوروزی  کامپيوتری که پالتاک از طریق آن پخش می

این جا به جائی بی . لن پخش شود جا به جا شده بودها در خاوران از طریق آن در سا خانواده
جا به جائی نقض این .  پالتاک انجام گرفته بود طریق مسئوالنه و بدون آگاهی مسئوالن بخش برنامه از

رفع نقض نيز به جائی را  با اختالل جدی مواجه ساخت و تالش برای فنی را تشدید و ارسال صدا 
که همانان برنامه از طریق پالتاک را به مارسال م امکان ادامه عددند نرسيد و مسئوالن پالتاک ناچار ش

نمایش  آمده ه جودوبه نقض فنی . اطالع دهندکردند،  با عالقه برنامه را از طریق پالتاک پيگيری می
  . فيلم گلزار خاوران را هم ناممکن ساخت

  
از اسف از قطع برنامه در پالتاک، واحد سوئد، ضمن ابراز ت - )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

تا را  برنامه شب یادمان استکهلموافری مهمانان گرامی که از شهرها و کشورهای جهان با عالقه 
مه را دنبال کنند،  بحش دوم  برنا نتوانستند  فنیدند، اما به دليل نقضکرمه پيگيری ساعت ارسال برنا

. شود اران مراسم  یک نقصان جدی محسوب  میدست اندرک این براستی برای ما. خواهد پوزش می
ن نقيضه را ها روی سایت کانون  ای سخنرانیادن فيلم ز طریق مکتوب کردن و قرار دتالش خواهيم کرد ا

  . تا حدودی جبران کنيم
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