
  "۶٧ سالگرد کشتار بيستمين و نگیبهر سالگرد مرگ صمد چهلمين"گزارش مراسم 
  استراليا - سيدنیشهر  در

  
 وحشيانه هزاران زندانی م صمد بهرنگی و در بيستمين سالگرد قتل عاندر چهلمين سالگرد جانباخت

که در تابستان   ی گراميداشت ياد اين معلم انقالبی و خاطره هزاران شاگرد وفادار وسياسی ، مراسم
  .  در شهر سيدنی استراليا برگزار شد بدست جالدان رژيم جمهوری اسالمی به قتل رسيدند۶٧سال 

  

  
  

 به همت فعالين چریکهای فدائی خلق ایران و ٢٠٠٨ سپتامبر ۶ر تاریخ شنبه ددر ابتدای این مراسم که 
 یاد همه جانباختگان راه آزادی و اتحادیه دمکراتيک ایرانيان مقيم سيدنی برگزار گشت به احترام

سپس برنامه با پخش دو ویدئو کليپ شامل ترانه ای بزبان . سوسياليسم، یک دقيقه سکوت اعالم شد
سپس پيامی از سوی فعالين چریکهای . از مينا اسدی ادامه یافت "ستاره روشن "ُلری و شعری بنام

 که بدست مزدوران مقاومدانی سياسی  در سيدنی در بزرگداشت یاد هزاران زن ايرانفدائی خلق
از ترکيه  و " ولی"سپس با هنرمندی .  قتل عام شدند بسمع حضار رسيد۶٧جمهوری اسالمی در سال 

 برادر زنده یاد صمد بهرنگی یدر بخش بعدی برنامه، پيام اسد بهرنگ. اجرا شدچند ترانه سرود " نيکو"
پيام رفيق اشرف دهقانی به . ع حاضرین رسيدارسال شده بود بسم که از ایران برای این مراسم

مناسبت بيستمين سالگرد فاجعه قتل عام زندانيان سياسی قسمت بعدی برنامه بزرگداشت در 
که با نوای ساز خود رسيد  ترک به هنرنمایی سرهات هنرمند  نوبتبعد. سيدنی را تشکيل می داد

  . گرم حاضرين در جلسه مواجه شد تشویقبا را اجرا کرد که "وشققاران"چندین قطعه آذری  از جمله 
  

تحت  از طرف چریکهای فدایی خلق ایران سخنرانی ای را  فررفيق چنگيز قبادیبرنامه در قسمت بعدی 
 ، دوست بدنبال استراحت. ارائه داد"  نقش اندیشه صمد در شکل گيری تئوری انقالب ایران"عنوان 

و " صمد بهرنگی"معلمين مبارز افغانستان خاطرات آشنائيش با کتابها و آثار از " حسين معلم"ارجمند 
بدنبال اين  .  کشورش را با حضار در ميان گذاشتکاربست ايده ها و نظرات صمد در کالسهای درسی

سخنان که بروشنی گواهی بود بر  تاثيرات انکار ناپذير انديشه های صمد در کشور همسايه ما 
چریکهای فدایی خلق ایران به  ساخته" !صمد در قلب من است"و کليپ زیبایی با نام ویدئافغانستان؛ 

به " ولی"هنرمند ترک ، سپس بار ديگر . نمایش درآمد که با استقبال گرم و تشویق حاضران روبرو شد
راه "کی از رفقای سازمان بعد از آن ي چند قطعه دیگر موسيقی زیبای ترکی نواخت و صحنه آمد و

از ترکيه با قرائت پيامی بر پشتيبانی و حمایت نيروهای انقالبی و خلقهای تحت ستم ترکيه از " بیانقال
بسته به امریاليسم جمهوری مبارزات کارگران و توده های زحمتکش ایران بر عليه امپریالسم و رژیم وا

و بيستمين سالگرد به این ترتيب برنامه یادمان چهلمين سالگرد جان باختن صمد  .  تاکيد کرداسالمی



 در ميان استقبال حاضرین در ۶٠کشتار نسلی از فرزندان انقالبی صمد یعنی زندانيان سياسی دهه 
برخی .  تن از ایرانيان مبارز مقيم سيدنی شرکت کردند٧٠ین مراسم حدود  ادر. سيدنی به پایان رسيد

ر برگزاری این مراسم را استراليا خب" اس.بی.اس"از رادیوهای محلی سيدنی و رادیوی سراسری 
    . منعکس کردند

 


