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 درباره کشتار ينار سراسرين سميد نخستيم که شما قصد داريديما هم شن. يسيق مژده ار سپاسگزارم از شما رف:راديو تالش

که دعوت ما را  نياز اتشکر  شما و به ييضمن خوش آمدگو. دي برگزار کنيولي ۱۷-۱۵ران را از ي در اياسيان سيزندان
  .ن بابيل شما را در ايم نظرات شما را و مسايشنويم، ميان باشتد که در خدمتيرفتيپذ

ن ي اي روشن است که ما با چه قصديم تا حدودي که دادايهين اطالعيد در اوليردهمانطور که شما اشاره ک. با سالم :يمژده ارس
  . مهح بديشتر توضي باک مقدار مسئله ريکنم ي مينجا سعيمن ا. ميکني برگزار مانار ريسم

ان ين بار زنداني اوليم که براي ما خواست.ودشين رابطه برگزار ميا در اي در سراسر دنيهر ساله مراسمدانيد، ميهمانطور که 
 وست ي ني کافيي تنهابه ييگوم که خاطرهيمعتقد .رندي را به عهده بگينار سراسري سميبرگزارن اخودش همتبه  ياسيس
 در ياسيان سي که زنداني نقش، که گرفته شدهيمراسماغلب  چون تا به حال .ه استن گذاشتي فراتر از اانار هدف خودش ريسم
  همانا،نار هدفش ري سميولاست ف کنند که چه به سرشان آمده يشرکت کنند و تعردر آن بود که ن ي ا،نداهن رابطه داشتيا

 ها و مشخصاً که به مساله زندان، به مساله مشخص اعدام استنين بر اامن قرار داده و ما تالشي فراتر از ا،طور که گفتم
 ،ن رابطهي ادر.  بپردازيماز ابعاد مختلف) ودشيو محدود نم دکنيدا نمي اختصاص پ۶۷ه فقط به يالبته قض( ۶۷ سال يهااعدام

 زندان و شکنجه ي و روحيرات جسمي تاثايم، از جمله را اعالم کردهيچند موضوع کار. مي را مطرح کردي مختلفيهاموضوع
به عنوان  اشانه کاريو يا تجربن اشيکارا تخصصيند اهن رابطه نوشتي ادر را يشانا تز دکتراي که ي از کارشناساناست که

  .هندائه بد ارييهاينه سخنرانين زمي ادرمده که آ، دعوت به عمل نه استين زمي اپزشک دريا روانشناس روان
وجود ه بنار ين سميادر  ي کاريها و گروهي از سخنرانايم که ترکيبيتالش کرده که ما ويمکوتاه راجع به شکل کار بگبه طور 

ک يو بعد از . مياه هر سخنران گذاشتيقه وقت براي دق۲۵ تا ۲۰ن يب ما. دها کوتاه باشيه سخنرانن شکل کيبه ا. ميروايب
همان  صحبت و بحث راجع به يم براياه گذاشتيشتري وقت بشود،ي مسخنراني که ي هر موضوعدرباره ،استراحت کوتاه

ا فقط به شکل ي ودش بري پي کاريهال گروهنار فقط به شکين که سمين اي در واقع ب،ني همبراي .طرح شده موضوعاِت
  .ميروايوجود به ب يقيک تلفيم ي، خواستيسخنران
 هنوز ،مويگي که مييهاني البته ا. زندان و شکنجه استي و روحيرات جسمي تاث،ن موضوعي اول،طور که اشاره کردمهمان
طور ه م و بيهديمانتشار نده به شکل بروشور يفته آ ه۳ تا ۲ درها را ني ما ا. خواهد بوديبيکه به چه ترتاست  نشده يقطع
 کوتاه از سخنرانان و يوگرافيک بي.  خواهند کردي سخنراني چه کسانود وشي مطرح ميم که چه موضوعاتييوگيق ميدق

   .ديري نگي قطعارموارد ن ياهمه  ،ني همبراي. دد صحبت کنهخواي که هر کس که مي موضوعدربارههم اي چکيده
  

  ...تر خواهد شدن مشخصي بعدا ا:و  تالشرادي
 که  هستندياسيشدگان سبي و تعقياسيان سيها و وابستگان زندان مساله خانوادهشود،ي که مطرح ميمساله بعد. بله :مژده ارسي

ن دعوت ا ازش،ها بودند و هستندي زندانکساني که وابستگانا ي. ر نشدند، در واقع مد نظر هستندي که دستگين رابطه کساني ادر



بعد .  کنندي بررسان مساله راد خودشيه ديو از زاوبيان کنند  ان راربه خودشجها تنآمده که شرکت کنند و آد و آييبه عمل م
  . ودشي ميست که بررسامساله کودکان در زندان  .ودشي ميمساله زنان و زندان هست که بررس

توسط جمهوري اسالمي ان ي کشتار زنداني حقوقيهات و جنبهيه بشريت بر علي جنا،ي مساله حقوق، احتماالر،گيموضوع د
 تا به حال انجام يي و چه کارهاشودانجام نه ين زمي ادر دناتوي مييم چه کارهايني ببي از جنبه حقوقخواهيممي .خواهد بود

  ...شده
  

الملل دعوت نير رابطه با حقوق بخصوص ده  با ريک متخصص حقوقي ،نهين زمي همدرا يآ. مهخواي معذرت م:راديو تالش
  ؟ا نهيد ياهکرد

  .دانان دعوت به عمل آوريم از حقوقت کهسن هين اامبرنامه. بله :مژده ارسي
اگر شود تا  ي و بررسدد مقاالت برسيبا. نداه کردي معرفان را خودشيکسان. مي هست ما االن در حال تدارکهمان طور که گفتم،
 ي براي، کمکديب دادي که شما ترتيااالن مصاحبه. ودشينده مانار گنجيسمبرنامه  درناسب هست، ، اگر مدبه موضوع ربط دار

   .د کني همکاردناتويها منهين زمي اي تويم هر کسين جا بخواهيماست که از هم
 را ارسال کنند و ن مقاالتي ما ايو برا  کننديم که همکارين خواهش کنا، کار کرده ازشد داري، نظرد داريامقالهاگر کسي 

 ، که االن اشاره شدي هر موضوعدرم ييوست که ما بگي و تمام شده ني قطعامري به عنوان سمينار و مطالب هابرنامه سخنراني
 درم که اگر يخواهي و ما از همه م استيک فراخوان عمومي ،ن در واقعيا. ودشيرفته نمي مقاله پذرگيمقاالت بسته شده و د

  . کننديم که با ما همکاريکنيدارند، خواهش مبه ما را  يامکان کمک رسانيا  و يها اطالعنهين زميا
  

  .ديف آورديکه شما تشر نيم از اي و ما متشکريز و گراميار عزيم از شما دوست بسي بله سپاس گذار:راديو تالش
ن اهم.  در جهانياسيان سيد از زنداني حداقل بکنيدايد که ي داريا برنامهشما آيا .ن مسالهيا درباره و اما من دو تا سوال دارم

ا همچنان دست به کشتار ي از نقاط دنيليران بلکه در خي نه تنها در ا،يه جهاني نظام خون و سرمادينادي که ميجور
  .دکنيها را زندان، شکنجه و اعدام م و آندزنيخواهان ميآزاد

-ينمران ي مساله ابه مساله زندان مختص و خالصه ي که بررسه استن بوديان ا زندي کار گفتگوهاي بنا، از اول.بله: مژده ارسي
م، موضوع يگر مقاله داشتي دي راجع به زندان در کشورها،، ما هر شمارهدده باشين رساتدسته ا بي دي و اگر دقت کرده باشودش

، مساله شکنجه و ي جنوبيکاير آلمان، در آمرا، ديه، در اسپاني زندان در ترک،هيواقع مساله ترک در.  استم که چاپ شدهيداشت
ان ي با زندانيبه شب همبستگنار يک شب از سميو . مينيبين شکل مي به ااه ريقا قضيو ما هم دقاست ها مطرح شده نيتمام ا

 ا هستند، ازيسطح دندر  که ي انقالب-ياسي از اشخاص شناخته شده س،اي دني مترقيروهاي نکه از دداراختصاص  ياسيس
شان را با يام همبستگيواقع پ و در. فرستنديمهمبستگي ام يها پنيم داشت و ايام خواهيا ابوجمال احتماال پي مثل موميانيزندان
ان ي زنداني هم در شب همبستگ،ها هستنآران با ي اياسيان سي ما و زندانيام همبستگيران که به طبع پي اياسيان سيزندان
  .ود شيران طرح مي اياسيس
  
 ۶۷مانده از کشتار سال   به جاياسيان سي که زنداند دارينه حقوقيا به نظر شما زمي آر،گيک سوال دي. بله سپاسگزارم :اديو تالشر
 ين المللي به مراجع ب،هاا خانواده اعدام شدهيند اهماند  به اشکال جامعه ما تا کنون به جاي اسالميا از بدو ورود جمهوري

   ...يا به صورت فردي و يمعصورت جه  ب؟ت بکننديشکا
 ني و اود بشيامکانش بررس. ود بشيد بررسيکه بااست  يان مسالهيو ا. م گذاشتين موضوع را به بحث خواهيما ا :مژده ارسي

 ي مختلف بررسيايل را از زوايتمام مسابايستي ند و اهن مساله داشتيسر ابر  ي جهانيها که کال جنبشي عمليها که تجربهامر
ن يم در اينام که بتويدواريما ام. ودشي و بحث مودشي پرداخته م آن بهاست که در سمينار ي از موضوعاتيکاين امر، ي. ميکن
ن ي بحث سر اد،ينا ديطور که م نا حتما هميول. ميجه برسيک نتيم که به يدواريم و امي به بحث بگذاران موضوع ري ا،ناريسم



، ود بشي مختلف بررسي موضوع از جنبه ها است کهنيم، مهم ايجه برسيع به نتي سر،يا سخنراني يناري هر سمدرست که ما ين
  .ود طرح بشتر در سطح وسيعک موضوعي و اصال به عنوان ود، بحث و گفتگو بشودباز بش

  
ن ي اکنندگان درنم که شرکتال داشتم بدي ميلياساسا من خ. ن رابطهي در هميگريک مطلب دي. ارزبله سپاسگ :راديو تالش

ن ياز همه نقاط جهان در ا دنناتويکنند، به اصطالح مي که به صورت آزاد شرکت ميا چه کسانينار، حاال چه سخنرانان و يسم
ن ي به ايا شما امکانات مالي آ؟ خواهد بودي به چه شکل؟ خواهد بوديها چه جورنهي و اساسا هز؟شرکت بکنندنار يسم

  ؟دي کني مين رابطه جمع آوري از رفقا و دوستان در ايل مايهاا با کمکيد ي را داريگستردگ
 درما  . است همه آزادي که شرکت برا استنيمساله ا. دي رو مطرح کردي مهمخيليموضوع مهم و در واقع : مژده ارسي

چ امکان يسفانه هم و متاياه کردينيبشي خواب و غذا پي با جا، سه روزهيناري سمما .مياهاعالم کرد ۳ و ۲ شماره  هايهياطالع
-يريگه خاطر موضع ب و! استران حساسيکنند که مساله ايها مطرح ميليخ. ميريم بگياهنستا نتويچ نهادي تاکنون از هاييمال
 ،ن هما خودمياسيانات سي و تاکنون از جراندهار ما قرار ندادي در اختيچ امکان مالي ه، و مساله روابط کشورهاشونياسي سيها

 .هاستها هم متاسفانه به عهده خود سخنراننه سخنراني هزيها، حتنهيها، هزم و ثبت نامياهافت نکردي دريمک مالمتاسفانه ک
 يکاي از آمري، حتيي مختلف اروپايکا، کانادا، کشوهاي مختلف از آمرين از کشورهاانه خودشيو دوستان لطف کردند که با هز

  .  استن بودهانه خودشيها متاسفانه با هزني همه اينار شرکت کنند ولي سمدر ، حاضر شدنديجنوب
  

د و در يرفتي پذار نکه دعوت مايکنم و سپاسگزارم از ايت مي موفقين آرزويتابه هر صورت برا. بله سپاسگزارم :راديو تالش
 هم ي بعديهاتهدوارم که ما در هفينار، امين سميکاران اراندستد شما و همه يت براي موفقيضمن آرزو. ميخدمت شما بود

  .مي استفاده کننهين زميدر ابه شنوندگان  يدر جهت اطالع رسان ر رفقايم از وجود شما و ساينابتو
 که  استنين اآ داشتم و رگيک خواهش ديمن در آخر فقط .  در اختيارم گذاشتيد کهي ممنون از امکانيليخ :مژده ارسي
 ي رو وها داده شدهآدرس. رنديعا تماس بگيسرو  لطف کنند ،کنندکت نار شري سمدر دنهخواي که مييز و رفقايزعدوستان 

   ... مختلف هستيت هايسا
  

  . مختلف هستيت هاي سايبله رو :راديو تالش
م که چه يناد بديم و باينه جا و غذا را از قبل پرداخت کنيد هزي چون ما با، پر کننداها رن فرمي ما اي برا،لطف کنند :مژده ارسي

  .مي نداشته باشي ما مشکليکنند که از نظر تدارکاتيکت م شريتعداد
  

 ين باره همکاري، در اار  مايشنوند و صدايدند و مي شنا شما ريز که صدايزعدوارم شنوندگان يام.  سپاسگزارم،بله :راديو تالش
  .اورندي به عمل باالزم ر

  


