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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٨ فبروری ١٩
  

 گزارشی از مراسم بزرگداشت دو رويداد بزرگ تاريخی
 سويدن -  ستکھلم

  

 بھمن ١٩(، در بزرگداشت چھل و ھفتمين سالگرد رستاخيز سياھکل  ٢٠١٨روریبفيازده بعد از ظھر روز يکشنبه  

ايران ی خلق ئمراسمی از سوی چريکھای فدا) ١٣۵٧ سال ]دلو[ بھمن٢٢ و ٢١(و  قيام شکوھمند توده ھا ) ١٣۴٩سال 

 ۶در ساعت ،  مواجه گشتاين مراسم که با استقبال گروھی از ايرانيان مبارز .  برگزار شدسويدنستکھلم در شھر 

تصاوير شھدای پر آرم سازمان و ن مراسم با وسال. آغاز شد) HUSBYTRAFF(  ھوسبی ترفنوبعداز ظھر در سال

ات مردم ايران عليه رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و ھمچنين تصاويری از مبارزی خلق ايران ئافتخار چريکھای فدا

، در ابتدای برنامه برای بزرگداشت ياد رزمندگان سياھکل و  جمعيت حاضر . ين شده بودئبه طور زيبا و چشمگيری تز

 سپس رفيق مجری برنامه ضمن تشکر از حضور  .تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليزم يک دقيقه کف زدند

 .، ترتيب برنامه را به اطالع جمعيت رسانيد شرکت کننده در مراسمفقای ردوستان و 

، علی اکبر جعفری  ، رفيق کبير ی خلقئلمی از زندگی و مبارزات چريک فدابخش نخست برنامه يادمان سياھکل فدر 

قبال جمعيت حاضر پخش شد که با تشويق و است يکی از ستارگان پر فروغ آسمان جنبش نوين کمونيستی ايران ۀبه مثاب

 . رو شده روب
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راه سياھکل و خيزش "، رفيق چنگيز قبادی فر رسيد تا بحث خود را با عنوان  لم نوبت به سخنران برنامهدنبال اين فه ب

وی در اين گفتار ضمن بزرگداشت ياد رزمندگان سياھکل و شھدای  . به سمع حاضران در مراسم برساند" گرسنگان

تحليلی  که رزمندگان آن و رژيم سلطنت ديکتاتوری عريان سياسی اجتماعی آن سالھا و ط  شرايۀ در باریقيام ، کم

 کارگر در ايران ۀ مسلحانه برای بسيج توده ھا و طبقۀمبارز را به ضرورت ۵٠ ۀی در دھئسياھکل و کمونيستھای فدا

وی در . پرداختمنجر شده سنگان قيام گرکه به ی ئبررسی اوضاع امروز و شرايط ماد، صحبت کرد و سپس به  رسانيد

 ۀکيد کرد که در شرايط حاکميت نظام استثمارگرانأ، بر اين واقعيت ت فاکتھای متعدد ۀارائجريان صحبت ھايش با 

، جمھوری اسالمی با تحميل يک شرايط اسارتبار بر  سرمايه داری وابسته که ديکتاتوری عريان روبنای ذاتی آن است

، اکثريت آحاد جامعه را به زندگی در زير خط فقر محکوم کرده و  ان و توده ھای محرومزندگی کارگران و زحمتکش

سخنران اضافه کرد که جمھوری اسالمی .  کارگران به آنھا خودداری می کندۀحتی از پرداخت ماه ھا دسترنج عقب ماند

تمامی راه ھای ابراز مخالفت سياسی توده ھا و راه ھای مسالمت آميز مبارزاتی را در جامعه مسدود کرده و ھر گونه 

، در نتيجه توده ھای تحت ستم نيز  اعتراض به اين شرايط اسارتبار را با زندان و قھر و شکنجه و اعدام پاسخ می دھد

از حقوق عادالنه و مطالبات انسانی خود راھی جز دست زدن به اعمال تعرضی و قھر آميز نداشته و به برای دفاع 

و با فريادھای مرگ بر  برد فرا خواندهن، کليت رژيم جمھوری اسالمی را به  ھمين خاطر است که توده ھای به پا خاسته

سخنران سپس مطرح  . د قرار داده اندخوانه مراکز سرکوب و ستم حکومت را مورد تعرض دلير، جمھوری اسالمی 

، رژيم ھيچ راھی جز اعمال قھر و دست  کرد که برای نابودی جمھوری اسالمی و پيشرفت و تعميق مبارزات جاری

بردن به سالح را برای توده ھا باقی نگذارده و مردم ما نيز با آگاھی بر اين حقيقت که قھر مادی را تنھا با قھر مادی می 

 رفيق  .، در جريان خيزش اخير کل دستگاه ستم و استثمار حاکم را مورد تھاجم خود قرار داده اند ادتوان پاسخ د

 اصلی ۀ کرد که وظيفکيدأتی اخير و تمامی تجارب گذشته ئسخنران سپس با استناد به گرايش طبيعی مبارزات توده 

 مقاومت در برابر ماشين سرکوب جمھوری  مسلحانه برایۀجوانان آگاه و نيروھای انقالبی توسل به قھر و مبارز

 . به منظور انقالب اجتماعی می باشداسالمی و ھمچنين ايجاد شرايط الزم برای بسيج توده ھا 

  . به دنبال پايان سخنرانی يک تنفس کوتاه اعالم شد . رو شده سخنرانی رفيق چنگيز با تشويق حضار روب

آغاز شد که در " بگذار برخيزد مردم بی لبخند"يدئو کليپ کوتاه به نام با پخش يک و،  يادمان سياھکل ۀبخش دوم برنام

به دنبال اين . آن برخی زمينه ھای خيزش سراسری اخير و دالوری ھای توده ھای به پاخاسته به تصوير کشيده شده بود

ترانه سرود انقالبی و از به صحنه آمد و با صدای زيبا و رسای خود چند يا ؤر ، ، خواننده و ھنرمند مبارز ويدئو کليپ

 با وی  مبارزاتی ،دن اين سرودھاین کرد و جمعيت حاضر ھنگام خواءرا اجرا" آفتابکاران جنگل" سرود ۀجمله تران

 . ھمراھی کردند

بخش پايانی برنامه به پرسش و پاسخ و بحث آزاد اختصاص يافت که در جريان آن حاضران فرصت يافتند تا با برخی 

 . خويش در مورد بحث سخنران و برخی موضوعات ديگر را با جمع در ميان بگذارند، نظرات پرسشھا

 . مراسم بزرگداشت دو روز تاريخی با سرود جاودان انترناسيونال در يک فضای مبارزاتی و صميمانه پايان يافت

  

 سويدنسازمان ھواداران چريکھای فدائی خلق ايران در 

  ٢٠١٨ روریب ف١٣

 

  


