
 

 

 
 
 اطالعیه مطبوعات

 

 صد روایت، یک روایت
 بیش از چهار دهه مقاومت و دادخوایه در زندان های جمهوری اسالیم ایران

 

رسکوب و شکنجه ست در روایتگری از بیش از چهاردهه مقاومت و دادخوایه،  ، تالشی جمیعصد روایت، یک روایت
 و چندصدانی در روایت ای بینید نمونه شنوید و یم آنچه یم. در زندانهای جمهوری اسالیم ایران

ی  ست از گوناگونی  ها و نی 
 *«به چشم جهانیان پدیدار یم کنند»روایتگرانی که تبایه استبداد را با قلم و حضور خود 

  

اول ) ۷۵۳۱فروردین  ۷۱با تثبیت جمهوری اسالیم در . رپا نبوددی( میالدی ۷۱۱۱) ۷۵۳۱امیدهای بردمیده از انقالب 
ی اسالمگرایان، نظام حکومت   و قدرت( ۷۱۱۱آوریل  ع گی  های خود را بر استبداد و رسکوب بنا   در ایران ستون محور رسی
، شالق و تعزیر، اعدام شکنجه ناپدید کردن، های سیاش، اعدام، قتل. کرد ، سل  ی جسیم و روانی ول انفرادی، نمایشی

اف تبعید زندانیان، تواب از ...های زندانیان و کشته شدگان و های اجباری، آزار و ِاعمال تبعیض بر خانواده سازی، اعی 
  .اند جمله ابزارهای تثبیت و بقای این نظام بوده

  

مگر   فراموشی تاست بر ضد  اقدایم دالتخواه،عفمنیست و  انکنشگر  به ابتکار تعدادی از صد روایت، یک روایت،
انسانی زندان نوری ن   ایط غی  از دیرباز ییک از  عقیدن  در ایران، که-ها و وضعیت دشوار زندانیان سیاش افکند بر رسی
 .اند های مقاومت و دادخوایه بوده ستون

  

های کسانی که یط بیش از  ها و طرح ها، نامه ها، خاطره نامه شهادت ها، گزارش برشی است از ،صد روایت یک روایت
ی . اند های جمهوری اسالیم بوده ی گذشته در زندان چهار دهه ها از یک سو بیانگر گوناگونی رسکوب ساختاری در این  مت 

 برای تحقق آزادی و عدالت
ی

  روایت خوانی زندانیان سابق و یا. هستند نظام و از دیگر سو نشانگر تداوم ایستادگ
 پژواک صدانی هم شدگان های کشته خانواده

ْ
ها تنها  ها و راوی این روایت. آوا و همبسته علیه رسکوب است و بازماندگان

   .ی تاریک این نظام هستند هانی از سندها و شاهدان کارنامه نمونه
 

 بر این دنگ کنیم
ی

 !درنگ
  

 

 . شود برنامه به صورت آنالین و در فضای زوم اجرا یم
  ١٠١٢اول آوریل / ٢۴٠٠فروردین  ٢١: زمان
 بعدازظهر به وقت ایران ۴ ساعت: و  برنامهش  

 
  
، نوشته عبدهللا بهزادی و رسوده کرامت دانشیان، شاعر و فعال سیاش که در سال رسود انقالن  بهاران خجسته باد برگرفته از*

  .اعدام شد ۷۵۳۱

 

 :   برنامه به صورت آنالین در پلت فورم های زیر پخش خواهد شد
 

Twitter: https://twitter.com/1Revayat 

Twitch: https://www.twitch.tv/100revayat1revayat (Not filtered in Iran) 

Facebook: https://www.facebook.com/100revayat1revayat 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBL_v_ey-BoLwW98DIyiqrA (Main Stream) 
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