گرامیداشت صدیق کمانگر و غالم کشاورز در سی امین سالگرد ترور این دو چهره سرشناس و
محبوب ،بدست تروریستهای حکومت اسالمی ایران!

کمپین سنگهای سکندری مفتخر است اعالم کند که در دومین برنامه این کمپین ،یاد غالم کشاورز و
صدیق کمانگر دو تن از درخشان ترین چهر ه های جنبش کمونیستی و آزادیخواهانه مردم ایران و
کردستان را گرامی میدارد.
یک انسان وقتی فراموش میشود که نامش از خاطره ها برود ،این جمله کلیدی فراخوان دهنده کمپین
سنگهای سکندری در آلمان است.
این کمپین در آلمان و از سال  ٢٩٩١شروع شده است .یک هنرمند ساکن شهر کلن آلمان به نام گونتر
دمنیگ  ،با ارائه این طرح گفت ،میخواهم یاد همه کسانی را گرامی بداریم که در دوره سیاه نازیها ،
تحت پیگرد بوده و دستگیر و کشته شده اند و یا خودکشی کرده اند .میلیونها نفر کشته شدگان دوران
نازیها که آن حکومت آنها را به صورت یک عدد و شماره در آورده و سبعانه آنها را کشت ،اما دنیا
باید بداند اینها انسانهایی بودند با آرزوها و امیال انسانی و باید نام و یاد آنها را بر قلب خود حک
کنیم.
سنگهایی کوچک که بر روی آن نام و نام خانوادگی و تاریخ دستگیری و ترور نوشته شده و این
سنگها در مقابل آخرین منزل این عزیزان نصب میشود .ایده گونتر دمنیگ با استقبال گسترده روبرو
شد و اکنون در  ١٢کشور دیگر اروپایی هزاران سنگ درمقابل منازل قربانیان فاشیسم هیتلری نصب
شده است.
ما این کمپین را به ایران میبریم .هدف ما اینست که در ایران بعد از حکومت اسالمی در مقابل منازل
همه کسانیکه بدست حکومت تروریست اسالمی کشته شدند ،همه اعدام شدگان ،سنگسار شدگان و همه

کسانی که در خارج از مرزهای ایران به دست قاتلین اسالمی ترور شدند ،این سنگها نصب شود و یاد
و خاطره این عزیزان در قلب شهرها و روستاها و در قلب همه ما و آیندگان حک شود.
کمپین سنگهای سکندری در اولین برنامه خود در تاریخ  ١٩سپتامبر  ١١٢٢در شهر بن یاد و خاطره
فریدون فرخزاد هنرمند سنت شکن را گرامی داشت و اکنون در دومین برنامه خود ،یاد غالم کشاورز
و صدیق کمانگر دو انقالبی و کمونیست سرشناس و محبوب در کردستان و در سراسر ایران را
گرامی میدارد که در  ٤و  ٢٢شهریور  ٢٢٣٢در فاصله کوتاهی در الرناکای قبرس و در کردستان
عراق بدست جنایتکاران اسالمی ترور شدند.
فریده آرمان و خانواده غالم کشاورز و اختر کمانگر وخانواده صدیق کمانگر ،از شما عزیزان دعوت
میکنند در مراسمی که در شهر استکهلم در تاریخ  ٢١سپتامبر برگزار میشود حضور بهم رسانید.
همچنین در سلیمانیه عراق نیز که آرامگاه صدیق کمانگر است ،قرار است مراسمی برگزار شود.
در مراسم شهر استکهلم در روز  ٢١سپتامبر ،با سخنرانی اعضا خانواده و یاران و همرزمان این
دو مبارز سرشناس و محبوب ،با نمایش فیلم و اجرای موزیک ،یاد عزیز صدیق کمانگر و غالم
کشاورز را گرامی میداریم و سپس با نصب سنگ سکندری بر مزار غالم کشاورز در استکهلم و بر
مزار صدیق کمانگر در سلیمانیه عراق  ،اعالم خواهیم کرد که نام و یاد این رزمندگان جسور و
انقالبی علیه حکومت اسالمی ایران برای همیشه در یادها جاودانه خواهد ماند .یکشنبه  ٢١سپتامبر از
ساعت  ٢٢.٢١در آدرس:
Skarpnäck Kulturhus
Skarpnäck alle’ 25
12833 Skarpnäck
کمپین سنگهای سکندری
 ٢١آگوست ١١٢٩
///////////////
ورود به سالن و صرف چای و قهوه ساعت ٢٢.٢١
شروع برنامه ساعت ٢٤
مجری برنامه آذر پویا

سخنرانی کوتاه مینا احدی در معرفی کمپین سنگهای سکندری و در گرامیداشت صدیق کمانگر و
غالم کشاورز
خواندن یادنامه صدیق کمانگر توسط محمد کمالی
یادنامه غالم کشاورز توسط سیما بهاری
نمایش فیلم از زندگی و فعالیتهای غالم کشاورز و صدیق کمانگر
سخنرانی اختر کمانگر
سخنرانی فریده آرمان
موزیک فریبرز فخاری
سخنرانی حسن شمسی
سخنرانی حمید تقوایی
حرکت بطرف مزار غالم کشاورز برای نصب سنگ سکندری از ساعت ٢٣
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن هرمز رها  ١١٤٣٧٢٧٢٩٣١١١تماس بگیرید!

