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  مناف فلکی فر: فرستنده
  ٢٠١٩ فبروری ١٧

  

  ايرانگزارش کوتاھی از مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی در 
  المان -  ھانوفر

 

  

 و چھلمين سالگرد قيام پرشکوه )١٣۴٩ سال ]دلو[ بھمن١٩(،  چھل و ھشتمين سالگرد رستاخيز سياھکلبا فرا رسيدن

 مراسم ، يران خلق ائیچريکھای فدا،  ٢٠١٩ روریب ف٩در تاريخ شنبه ) ۵٧سال  بھمن ٢٢ و ٢١(مردم ايران 

 شھر ھانوفر در" کارگاه ايرانيان" محل  و اروپا درالمان از ايرانيان مبارز مقيم زيادیتعداد  ی را با شرکتبزرگداشت

 توسط مجری برنامه آغاز شد زيبا يک قطعه شعر ۀبا دکلممراسم يادمان دو روز بزرگ تاريخی   . برگزار کردندالمان

يک ،  سرخ رزمندگان سياھکل ۀويژه خاطره و ب سمان باختگان راه آزادی و سوسياليياد تمامی جبه و سپس به احترام 

 به ياد رزمندگان سياھکل به نمايش درآمد که بر مبارزاتی، يک کليپ دنبال اعالم برنامهه ب . دقيقه سکوت اعالم شد

" کبوترھا"به نام  ، ُرخلق ل پرآوازۀ فرزند دالور و دکتر ھوشنگ اعظمی ئیچريک فدا فراموش نشدنیاساس سرودۀ 

  .  مورد استقبال حاضران قرار گرفتاين کليپ. ساخته شده بود

خيزش ھای "با عنوان وی در صحبتھايش . در بخش بعدی برنامه نوبت به سخنران مراسم رفيق فريبرز سنجری رسيد

ای جانباخته در  رزمندگان سياھکل و توده ھۀضمن بزرگداشت خاطر" مردمی، راھگشای نابودی جمھوری اسالمی

 به بعد ٩۶ سال ]جدی[ی از دی ماهئداليل و روند خيزش ھای توده نخست به بررسی مختصر  ۵٧ -۵۶انقالب سالھای 

 فاکتھای متعدد نشان داد که چگونه توده ھا و کارگران به جان آمده در اين جنبش چه با سردادن ۀپرداخت و سپس با ارائ

 ۀنظام ستمگرانرژيم و  خواھان نابودی اين  با ھزار زبان،ا توسل به قھرشعارھای براندازی جمھوری اسالمی و چه ب
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ھای ارائه شده برای حل بحران کنونی به نقد تفکراتی " راه حل" سخنران در بخشھای بعدی با بررسی  .شده اندحاکم 

ی کنونی و حاکميت در چارچوب نظام ديکتاتور" اصالحات"و " نافرمانی مدنی" و يا "رفراندوم"پرداخت که با طرح 

   !جمھوری اسالمی رسيدن به دمکراسی و آزادی را ممکن جلوه می دھند

 تصريح کرد که رسيدن به آزادی و دمکراسی در ايران با اتکاء به "سلطنت"ھمچنين با نقد آلترناتيوھای نظير سخنران 

وی در بخش ديگری از صحبتھای اثباتی خود با رجوع  . قدرتھا و يا کمکھای امپرياليستی تنھا يک سراب و توھم است

با اتکاء به تجارب تاريخی و عينی جامعه ھمانطور که ايران  خلق ئیبه فاکتھای عينی متذکر شد که چريکھای فدا

با ، معتقدند که گام اول رسيدن به آزادی ،  ما نشان دادۀشعارھا و عملکردھای خود توده ھا و کارگران به پا خاست

گره توده ھای ستمديده  ۀ مسلحانۀش از طريق مبارز اگونی رژيم جمھوری اسالمی و تمام دار و دسته ھای درونیسرن

، محافل و تشکل ھای   يک ديکتاتوری سياه و تا بن دندان مسلحۀدر شرايطی که تحت سيطر در نتيجه  .خورده است

 جوانان مبارز و ۀوظيف، درونی و ادامه کاری نيستند  مسلحانه حتی قادر به حفظ روابط ۀمبارزاتی بدون توسل به مبارز

در نظامی ست که با تحليل شرايط عينی جامعه  -آگاه در داخل کشور ايجاد پيوندھای مبارزاتی و تشکل ھای سياسی 

  . مسلحانه حرکت کنندۀجھت سرنگونی اين رژيم از طريق مبارز

 يادمان سياھکل و قيام بھمن به پايان ۀخش اول برنامرو گشت و به ھای جمعی روب سخنرانی رفيق سنجری با تشويق

استاد ابوالقاسم شمسی با تک نوازی سنتور يک ،  در ابتدای بخش دوم برنامه. ی اعالم شدئ دقيقه ٣٠رسيد و يک تنفس 

 شالق"در ادامه ويدئو کليپ ديگری با نام .  کرد که مورد استقبال حضار قرار گرفتء ھنری را اجرادلنشين ۀبرنام

ت و در طول يک به پرسش و پاسخ اختصاص ياف، اريخی  يادمان دو روز بزرگ تۀبخش آخر برنام. پخش شد" ستم

االت خود از سخنران را مطرح ساخته و ھمچنين به ؤساعت و نيم باقی مانده از برنامه، به حضار فرصت داده شد که س

  . طرح نظرات خويش بپردازند

جمعی سرود انترناسيونال بود و به اين ه خواندن دست، اخيز سياھکل و قيام بھمن  بزرگداشت رستۀپايان بخش برنام

  .  مبارزاتی و صميمانه به پايان رسيدئیترتيب مراسم يادمان دو روز بزرگ تاريخی در فضا

  المان خلق ايران در ئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩ بروریف ١٢  -  ١٣٩٧ ]دلو[ بھمن٢٣

  


