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زندانیان سیاسی ایران  ی کانون برنامهمین 82 ،2022برابر با سوم مهر  ، 8282سپتامبر  82روز شنبه 

در شبکه جهانی  ی شصت، در دهه کشتار زندانیان سیاسی در بزرگداشت یاد جان باختگان (در تبعید)

.شد می پخشنیز  در یوتیوب و فیسبوکزمان  هم برنامه .برگزار شد زوم  

  ".ی شصت بدانیم ی دهه آنچه که باید درباره" عنوان نمایش داده شد با ی برنامه کلیپ کوتاهی ابتدادر 

ی شصت  دهه جمهوری اسالمی درهای سرکوب مخالفان  مجری برنامه، به زمینه ،شهین پویابعد از آن، 

مهوری اسالمی اشاره جگسترش مبارزات مردم و رودررویی با  وهزاران تن از آنان و اعدام و کشتار 

داشت  برنامه با یک دقیقه کف زدن به یاد و در گرامی. رئوس برنامه را به اطالع جمع رساند آنگاه .کرد

.ی شصت، آغاز شد جان باختگان دهه  

طالع حاضرین نوری را به ا حمید ی فتان جوکار گزارشی از روند دستگیری، بازداشت و محاکمهسپس 

.در جلسه رساند  

سخنرانی خود  وی. آغاز شد شهرزاد مجاببا  هایی که برای این برنامه تدارک دیده شده بود، سخنرانی 

شهرزاد . آغاز کرد ،"بس ناعادالنه یدر بستر روابط کیو پرات یتئور: یعدالت انقالب" با عنوان  را

های مربوط به زندان، فستیوال فیلم،  پروژه » :تاکید کرد و گفت پژوهش و دادخواهیمجاب بر ضرورت 

که ماندنی و آرشی ؛ همچونکارهای مهمی است ،ها یئرونمایی کتاب، کارهای هنری، موسیقی و گردهما

های دادخواهی و  به جنبش او .«ادامه داد تقویت و پربار کردن آرشیو بهآوری مواد  جمع و باید با است

جنبش  در ادامه با اشاره به .، کانادا، مصر، ترکیه و عراق اشاره کرد فلسطین، گواتماالنقش زنان در 

ی منابع ایران  از جمله مطالعه و دنی دقیق نیاز دار به مطالعه دادخواهان کرد که تاکید ،دادخواهی

به دست های مطالعاتی و ترجمه متون  دادخواهی یعنی بیان حقیقت کامل که از راه حلقه». تریبونال

.«تا جهل طبقاتی را بتوان زدود ،یابی نه تنها برای ایران که برای کل منطقه حقیقت. آید می  

های  یئبعد از سخنرانی شهرزاد مجاب، فریبرز فخاری هنرمند نامدار ُکرد و همیشه همراه گردهما

  .را به اجرا درآورد" خون ارغوانها " ی  قطعهسالگرد، 

، "های اجتماعی ی آن با جنبش دادخواهی و رابطه" با عنوان  بود که ناصر مهاجرسخنران بعدی،  

.سخنرانی کرد  

 نخستین دادخواه ما که و کاوه، دادخواه بود» .به کاوه آهنگر سپس ابتدا به معنای دادخواهی اشاره کرد و

ن قر در»  :او در سخنانش گفت. «اشاره کرده است ای شخصیت اسطورهفردوسی در شاهنامه به این 

های آن  ی کاتولیک و آموزهبا کلیسا شاهد شکل گیری جنگ و جدالی جدی ،میالدی شانزدهو  پانزده

ی آن جنبش  پیدایش دادخواهی مدرن ثمره» تاکید کرد که  او .«نگری انجامید هستیم که به جنبش روشن

او در . خواند« دادخواهی پیشامدرن» نگری را پیش از پیروزی روشنمبارزات دادخواهانه  و« است

بشر و شهروند که چهار سال پس از  حقوق ی اعالمیه و (2771) استقالل آمریکا ی بیانیه به بحث  ی ادامه

تدوین  ساز  زمینهها  این»  :تدوین شد، اشاره کرد و گفت 2771و در سال  در فرانسه پیروزی انقالب

.«در دوران مدرن بودند (2702)ی حقوق بشر اعالمیه  



ورود ایران را به دوران مدرن تسهیل و  کهبه دادخواهی در دوران مشروطیت اشاره کرد  هاو در ادام

  .سپس به شرح جنبش دادخواهی پرداخت که منجر به انقالب مشروطیت شد. تسریع کرد

های دوران  تالش انسانی مهمی در نقطه این دادگاه » : کرد و گفتاشاره  دادگاه نورمبرگ به  سپس

های دوران فاشیسم نبود، بلکه قصد داشت  زیرا هدف آن تنها افشای جنایت دادخواهی است، مدرن برای

  .«و مکانیزم کارکرد ساختار فاشیستی را نه تنها بر مردم آلمان که به جهانیان بشناساند جزئیات سرکوب

سال پنجاه و  ها و مادران در مقابل کاخ دادگستری تهران در ناصر مهاجر در ادامه، به تجمع خانواده

به این صورت، دادخواهی . در همبستگی با فرزندان سیاسی خود برگزار کردند» : کند که هفت اشاره می

.«رفتبه جلو  دمحمرضا شاه پهلوی گامی دیگر در ایران در دوران سلطنت  

اشعار شعری از و  ایرج جنتی عطایی ی از دکلمهکلیپی نمایش و با برنامه با پرسش و پاسخ ادامه یافت 

.به پایان رسید ،او  

ی کشتار  ی دربارهئمین گردهما82به جای  ،تبلیغاتی پیش از برنامه، به اشتباه یها و کلیپ ها برگهدر 

ی امسال،  برنامه. شود ی قید شده است که به این وسیله تصحیح میئمین گردهما87زندانیان سیاسی، 

.بودی کشتار زندانیان سیاسی  ی دربارهئمین گردهما82  

(در تبعید)کانون زندانیان سیاسی ایران   

2022مهر  2برابر با  8282سپتامبر  87  


