
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   مناف فلکی فر:فرستنده

  ٢٠١۴ فبروری ١۵

  
  !نارویگزارشی از مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی در 

  
، به مناسبت چھل و ناروی خلق ايران در ئین چريکھای فدابه دعوت فعاال،  ٢٠١۴ روریب ف٨از ظھر روز شنبه  بعد

 ه سالسالگرد قيام پر شکوه بھمن مان يپنجمچنين سی و  سومين سالگرد رستاخيز سياھکل و آغاز جنبش مسلحانه و ھم

ن فعاالبا استقبال برگزار شد که  تاريخی بزرگ  برای بزرگداشت اين دو روزناروی ، مراسمی در شھر اسلو١٣۵٧

به اسلو ن مراسم يدر انيز برای شرکت گر يکشور ھای د ازاسی ين ستعدادی از فعاال. دي مواجه گردنارویمقيم سياسی 

  . ادند برجسته ای به اين مراسم دۀآمده و با حضور خود جلو

ن يک دقيقه به ا حاضرن را گرامی داشت و سرود انترناسيونال پخش شد،ام حاضردر ابتدای مراسم، مجری برنامه مقد

دنبال پخش سرود انترناسيونال يک متن کوتاه در ستايش از ه  ب. کف زدند راه آزادی و سوسياليسمجانباختگانتمامی ياد 

  .رزمندگان سياھکل و مبارزه آنان قرائت شد

  ن رسيد که با استقبال وابه سمع حاضر ء از رفقاکیي در توصيف سياھکل توسط ئیر بخش بعدی برنامه متن ادبی زيباد

"  تاريخۀسياھکل در آئين"تحت عنوان  »چنگيز قبادی فر«پس از آن نوبت به سخنرانی رفيق . رو شده تشويق آنان روب

 کيد بر برخی از بنيانأ تحرکت رزمندگان سياھکل وت تاريخی ثيراأکيد بر تأھای خود ضمن ت رسيد و وی در صحبت

 برخورد آنان نسبت به مسايل انقالب، گوشه ای از کمپين رسوای رژيم جمھوری اسالمی و ۀھای فکری و نظری و شيو

ايران يعنی چريکھای فدائی وزارت اطالعاتش در مورد نسلی از پاکترين فرزندان کمونيست کارگران و زحمتکشان 

 .ھای مشخص تشريح کرد ن را با ذکر مثالخلق ايرا
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  رژيم"ھای فکر اتاق"از سوی وزارت اطالعات و که تداوم و تشديد اين کمپين ضد انقالبی چرائی سخنران با توضيح 

کيد کرد که گرايش أت، ش می روديپ حاکم ۀبا کمک مشتی از روشنفکران نان آلوده خور خادم طبقافته و يسازمان 

ای ھ همحرکيکی از  ۵٠ ۀويژه انقالبيون دھه ھای پيشين و ب  مبارز امروز به تجارب انقالبی نسل نسل جوانۀفزايند

با  سخنرانی خويش سخنران در پايان.  ستيزی و کمونيست زدائی رژيم جمھوری اسالمی ستئی پيشبرد کمپين فدااصلی

مطرح  ،ی و شدت ديکتاتوری اين رژيم در مسدود ساختن ھر منفذ مبارزاتیکيد بر ماھيت سرکوبگر جمھوری اسالمأت

 خود برای نابودی جمھوری اسالمی و نظام ۀتر مبارز ثرؤ جوانان امروز برای پيشبرد مۀکرد که نسل رزمند

قالبی و در تجارب انبکوشد ھر چه بيشتر ھای مخفی  با تالش برای سازماندھی خويش در تشکل بايد  حاکمۀاستثمارگران

 ۀتجربدر اين کنکاش کرده و از تجارب غنی موجود  خود ۀنسبت به شرايط دور برخورد رزمندگان سياھکل ۀشيو

به منظور ايجاد شرايط  کارگر ۀتشکل و سازماندھی طبق ما و چگونگی ۀشناخت شرايط کنونی جامعراه در خی يتار

 با تشويق »چنگيز قبادی فر«سخنرانی رفيق . ه کنند اعمال رھبری آن به عنوان شرط پيروزی انقالب استفادبرای

نوبت به پرسش و قی زنده پخش شد و سپس يموس ،برنامهاز بخش ن يادنبال اجرای ه شرکت کنندگان پايان يافت و ب

ھا و  در اين بخش تعدادی از دوستان و رفقای شرکت کننده در مراسم با طرح پرسش. پاسخ و تريبون آزاد برنامه رسيد

  . د در برنامه به بحث و تبادل نظر پرداختندنظرات خو

ادامه يافت و در پايان نيز ھنرمندان " فردابه " مبارزاتی با نام ۀ يادمان سياھکل با قرائت يک شعر زيبا و رزمندۀبرنام

و ھستند فراموش نشدنی  ن راه آزادی سرودھایا که برای مبارزشرکت کننده در برنامه با اجرای چند ترانه سرود

اين مراسم به طور . ترانه ھای ملی و فولکولوريک پايان بخش مراسم يادمان دو روز بزرگ تاريخی بودندرای اج

  .پخش شدنيز " يوتيوب"مستقيم از کانال 

 خلق بر پاشده بود که شرکت کنندگان در مراسم ئین چريکھای فدار طبق روال معمول، ميز کتاب فعاالدر اين مراسم ب

  .  خلق ايران از آن استقبال کردندئیھای مالی خود به چريکھای فدا چنين کمک جزوات سازمان و ھمھا و  با خريد کتاب

 

  ناروی خلق ايران در ئین چريکھای فدافعاال

  ٢٠١۴ روریب ف١٠

 

          

 

  


