
  "۶٧چهلمين سالگرد مرگ صمد بهرنگی و بيستمين سالگرد کشتار "گزارش مراسم 
  کانادا-تو نشهر تور در

  
مراسمی به مناسبت چهلمين سالگرد مرگ صمد بهرنگی و گرامی ،  ٢٠٠٨ سپتامبر ٧در روز يکشنبه 

اران  به دست جنايتک۶٧داشت خاطره هزاران زندانی سياسی که بيست سال پيش در تابستان سال 
اين مراسم . در شهر تورنتو برگزار شد" نورت يورک"حاکم بر ايران به قتل رسيدند در کتابخانه مرکزی 

  .سازمان داده شده بود" کانون انديشه و هنر"و " فعالين چريکهای فدايی خلق ايران"توسط 
  

گی و بخش بخش اول مربوط به چهلمين سالگرد مرگ صمد بهرن. برنامه از دو بخش تشکيل شده بود
برنامه حدود ساعت پنج و نيم بعد از ظهر با سرود .  بود۶٧دوم مربوط به بيستمين سالگرد کشتارسال 

بعد از سرود انترناسيونال، قطعات . انترناسيونال شروع شد و همه حضار به احترام آن به پا خاستند
ماسی سخنرانی خود تحت توسط يحيی خزائينه نواخته شد و پس از آن سهيال ده" قانون"زيبايی با 

  . را ارائه نمود"  قصه صمد هنوز به پايان نرسيده است"عنوان 
  

  
  

) خانم واليدا يعقوب وا(همراه با هنرمند پيانيست از باکو "  فريدون فرهی"در قسمت بعدی برنامه آقای 
يقی آذربايجانی  به دنبال موس .به روی سن آمده و چند قطعه زيبای موسيقی آذربايجانی را اجرا کردند

زندانی سياسی سابق و مبارز افغانی رسيد که در سخنرانی اش تأثير مبارزاتی " توخی"نوبت به رفيق 
 را ۵٠فعاليتهای ادبی و تحقيقی صمد بهرنگی و رفقايش در بين مبارزين کمونيست افغانستان در دهه 

 ، حسين افصحی سخنانی در بعد از او. سپس گيسو شاکری چند سروده زيبا اجرا کرد. تشريح نمود
سخنران در ادامه صحبت خود  به . باور صمد بهرنگی به اين امر  بيان نمود  رابطه با هنر متعهد و

و " جشنواره يکی بود يکی نبود"پرداخت و  فعاليتهای به اصطالح فرهنگی رژيم در خارج از کشور
های  ای  رژيم شرکت کرده و بازار دغلکاريکاری ه فریبگونه  آگاهانه در اين کسانی که آگاهانه و يا نا

 .جمهوری اسالمی را گرم می کنند را افشاء نمود
  

که توسط چريکهای فدايی خلق ايران تهيه " صمد در قلب من است"با نمايش ويدئوی بسيار زيبای 
 بهرنگی اين فيلم که در باره گوشه هائی از زندگی و آثار صمد. شده بود بخش اول برنامه به پايان رسيد

مواجه شده و مورد تشويق  از شرکت کنندگان در مراسم یبسياراين معلم انقالبی بود با تحسين 
اطالعات زيادی نداشتند خوشحالی خود  به خصوص جوانانی که از زندگی و آثار صمد.  حضار قرار گرفت

  .  آشکارا بيان می کردند این اثررا از ديدن 
  

به مناسبت بيستمين سالگرد جانباختن زندانيان سياسی در جريان کشتار تابستان (بخش دوم برنامه 
و پس از آن پيام رفيق اشرف . شروع شد" ۶٠به ياد جانباختگان دهه "با نمايش ويدئوی به نام  ) ۶٧

اه  آقای آنگ.  به سمع حضار رسيد۶٧ و بويژه قتل عام تابستان ۶٠دهقانی به مناسبت کشتار دهه 
چند ترانه فارسی و آذربايجانی ) پرويز علی اف(فريدون فرهی با همراهی هنرمند پيانيست از باکو 

که توسط هادی خرسندی و حسين  "بازجوی عزيز "یبعد از آن نيز ويدئو . بسيار زيبای ديگر اجرا کرد
  . دآم ر دنمایشبه  شده بود اجراافصحی 



  
ی بار ديگر به روی صحنه آمد و چندين ترانه اجرا کرد که با در بخش پايانی مراسم، گيسو شاکر

  .  استقبال شرکت کنندگان در مراسم مواجه گرديد
  

 نفر ٣۵٠ که با استقبال بيش از ۶٠مراسم  يادمان صمد بهرنگی و گراميداشت خاطره جانباختگان دهه 
 که در فضايی بسيار دوستانه و از ايرانيان مقيم تورنتو مواجه شده بود مراسمی به ياد ماندنی گرديد

 .رفيقانه به پايان رسيد
  

فعالين چريکهای فدايی خلق در اين مراسم مبادرت به گذاشتن ميز کتاب کرده بودند که مورد استقبال 
ارائه و فروش کليه آثار صمد بهرنگی در اين ميز کتاب يکی ديگر از . بی نظير شرکت کنندگان قرار گرفت

  .  اسم بودنکات برجسته اين مر
  

حضور  جوانانی که آمده بودند تا بدانند صمد بهرنگی اين معلم بزرگ و يار و ياور زحمتکشان  که بود، چه 
 آنها آمده بودند که بدانند شاگردان صمد چه کسانی  .می گفت و چرا کشته شد، بسيار چشمگير بود

 قلب سرخشان آماج گلوله ۶٧ابستان سال بودند، آرمانهايشان چه بود و چرا ده ها هزار نفر از آنان در ت
آنان آمده بودند که پاس بدارند ياد و خاطره صمد بهرنگی . های دژخيمان جمهوری اسالمی قرار گرفت

معلم انقالب و مبارزه  را، و آمده بودند که پاس بدارند آرمانها و مبارزات هزاران جانباخته راه آزادی و 
محکمی بزنند به دهان ياوه گويانی که مرگ مشکوک صمد را سوسياليسم را و با حضور خود مشت 

دستاويز کوبيدن افکار و ياران صمد نموده و می کوشند بر روی آتش خشم و نفرت مردم نسبت به  
  . آب سرد بريزند۶٠مرين و عاملين جنايت فراموش نشدنی جمهوری اسالمی در دهه آ
 


