
 

 

 گزارش کانون نویسندگان ایران در تبعید

 اشرف درویشان یاد علیداشت زندهشب بزرگ

 2017نوامبر  10 -استکهلم

 

اشرف درویشیان نویسنده محبوب کارگران، داشت علیشب بزرگ

دیدگان جامعه ایران، عصر جمعه دهم کودکان کار، محرومان و ستم

ور جمعی از حضاستکهلم، با  -تخت سوئد در پای 2017نوامبر 

 برگزار شد. این شهرایرانیان مقیم 

شب  مجریبهرام رحمانی 

، همراه متن داشتگرامی

خوانی و ضمن خوش آمد به 

حاضرین و اعالم تسلیت 

کانون نویسندگان ایران در 

اشرف  تبعید به خانواده علی

برنامه را اعالم  درویشیان

 کرد:

معرفی علی اشرف شاید 

چرا که همه کسانی که آثار  ؛باشدندان سخت درویشان، از یک نظر چن

شناسند به خوبی با افکار و اند و یا از نزدیک او را میاو را خوانده

 اشرف آشنا هستند. آثار و زندگی ساده و صادقانه و جسورانه علی

اشرف درویشیان، نویسنده  علی

جسور سوسیالیست و عضو 

قدیمی و فعال کانون نویسندگان 

آبان  4شنبه پنجایران، روز 



بر اثر بیماری سالگی  7۶، در سن 2017اکتبر  26برابر با  1396

. شهناز دارابیان، شریک زندگی و رفیق همیشه همراهش، درگذشت

یادش گرامی  .علت درگذشت درویشیان را نارسایی ریوی اعالم کرد

 باد!

 از بودند عبارتبخش  دواین مراسم در های برنامه

 بخش اول:

اشرف  علیهای یدیو کلیپ کوتاهی از تصاویر و کتاب*نمایش و

 .درویشیان

از  *سخنرانی رضا خندان از هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 طریق اینترنت.

سپاری خاکمراسم اشرف درویشان در *پخش فیلم سخنرانی علی

 .محمدجعفر پویندهیاد  زنده

*سخنرانی عباس سماکار از هیئت 

 دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید

های درویشیان در زمان  در باره فعالیت

 شاه.

 

در باره  *سخنرانی بهرام رحمانی

های درویشیان در زمان  فعالیت

 جمهوری اسالمی. 

 

 :بخش دوم

اشرف علی داشت در بزرگسیدعلی صالحی نش شعری از خوا

 ان.درویشی

خوانی ابراهیم حیدری از اعضای *شعر

 .کانون نویسندگان ایران در تبعید

 

 

 

 



 .* شعرخوانی عباس سماکار

گزارش کانون نویسندگان ایران از مراسم خاکسپاری پیکر ارائه 

 ان در ایران.اشرف درویشی علی

بخش  .اشرف و سرودخوانی حضار* نمایش ویدیویی خاکسپاری علی

 .بود اشرف درویشیانا علیپایانی برنامه شب همبستگی ب

کانون نویسندگان ایران در تبعید، از تمامی دوستانی که در شب 

اشرف درویشیان در کنار ما بودند صمیمانه تشکر داشت علی گرامی

 .دکن می

باختگان راه آزادی بیان و اندیشه و اشرف درویشیان و جانیاد علی

 عدالت اجتماعی گرامی باد!

 این مراسم به زودی پخش خواهد شد. گزارش کامل ویدئوئی 

 

 کانون نویسندگان ایران در تبعید

 2017نوامبر  10

 استکهلم
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