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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   )تورنتو( يادمان ۀکميت: فرستنده

  ٢٠١٧ جون ٢٣
  

 !اندبرخاسته دادخواھی به جانباختگان ھایخانواده
 " !نشود عوض جالد، و شھيد جای" :ایخامنه

  
  

  ايم؟هايستاد کجا ما،

  !يادمان گرامی ھمراھان و دوستان

 ِشدن مطرح ،۶٧ تابستان در سياسی زندانيان عامقتل يادمان و ۶٠ ۀدھ يادمان ۀسال چند و چندين برگزاری پی در

 اعضای و مادران و گانبرددربجان گان،بازماند دادخواھان، تمامی ھمت به - جھان ِسرتاسر در آن گيرپی و گسترده

 رسميت به و الھه، در تريبونال ايران نمادين دادگاه برگزاری از پس ھمچنين و فاجعه؛ آن ِگانباختجان ھایادهخانو

  ... ...و کانادا، پارلمان در »بشريت عليه جنايت«عنوان به ۶٧ تابستان کشتار شدن شناخته
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 از غبار ِزدودن و » ۶٠ سال« ِرخداد واھیدادخ و یئچرا بهً امشخص ،"بار اولين برای" امسال تورونتو، يادمان ۀکميت

  .پرداخت خواھد سال آن در ايران اسالمی جمھوری ِرژيم جمعیدسته ھایاعدام و سرکوب خشونت، خونبار ِابعاد

  :بود خواھد زير ترتيب به برنامه ھایبخش

  :سخنرانی

  هشکنج ضد بشر حقوق ارشد کارشناس و سابق سياسی زندانی :نژاد مصلی عزت

  چپ جنش و زنان جنبش کنشگر سابق، سياسی زندانی :رحمانی آناھيتا

  »...روبنده توفانی ۀآستان در« کتاب ۀنويسند و دادخواھی جنبش کنشگر سابق، سياسی زندانی :پويا حسن

 و آمران کشاندن یئپاسخگو به و محاکمه ضرورت و ،» ۶٠ سال« خونين سرکوب رخداد یئچرا بررسی به سخنرانان

  .پرداخت خواھند گوناگون زوايای از ،۶٠ سال در اسالمی جمھوری ُکشی آزادی و ستيزیانسان و جنايات عامالن

  :شعرخوانی

  .کرد خواھند دعوت شعرشان دفاتر از یئھاگزيده ِشنيدن به را ما ،زراسوند حسين و نعمتی عيدی

  :موسيقی

  ايران در کالسيک گيتار شآموز کسوتانپيش از و گيتار ۀنوازند :مؤذن باقر

  کيبورد - ياری حسين آقای ھمراھی با تورونتو شھرمان ِآوازخوان و ھنرمند :گالويژ

  سرودخوانی :زاھدی امير

  :تئاتر

 به پورسلطان سعيد ۀخاطر و ياد گراميداشت در را، رادين بھروز  :ۀنوشت - » آه ... زندگی آه « نمايش - افصحی حسين

  .برد خواھد صحنه روی

  :پشتيبانی با برنامه اين

  .گردد می برگزار زاگرس نشر و بامداد سرای نشر شھروند، ۀنامھفته

  )امکان صورت در( گل شاخه يک :وروديه

  .بود خواھد دادخواھی مشعل ِافروز روشنی برنامه، اين در شما از يک ھر حضور

  .بخشيم قوت را دادخواھی ھم، يبانیپشت و نيرو به تا کشيممی انتظار صبرانهبی را شما ديدار

  !باشيد ما با

  ) تورنتو ( يادمان ۀکميت

 
 


