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   بابک آزاد:فرستنده

  ٢٠١٣ فبروری ١٨
 

  ! نارویگزارشی از مراسم بزرگداشت رستاخيز سياھکل و قيام بھمن در 
  

 

 آغاز ۀنقطکه روزی به مناسبت فرارسيدن چھل و دومين سالگرد رستاخيز سياھکل، ،  ٢٠١٣ روریب ف٩ شنبه روز

مين چھارن سی و و ھمچني  عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بود، ايرانۀ کارگران و خلقھای ستمديدۀجنبش مسلحان

اين مراسم که به ھمت . پا شد بر نارویعليه اين رژيم، مراسم بزرگداشتی در شھر اسلوی سالگرد قيام پر شکوه مردمی 

 نو در يکی از سالروریب ف٩ بعد ازظھر شنبه ۶ سازمان يافته بود از ساعت نارویی خلق در ئن چريکھای فدافعاال

چريکھای "م پر افتخار سازمان سالن مراسم با آر.  شب به طول انجاميد١١ھای مرکزی شھر اسلو آغاز و تا ساعت 

جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد " نظير ئیتصاوير رزمندگان سياھکل و شعارھا ،"ی خلق ايرانئفدا

 کارگران و  سال جنايات جمھوری اسالمی در حق٣۴ھای مربوط به  ھمچنين عکس.  آراسته شده بودئی، به زيبا"گردد

در زير . ن شده بودوعليه اين رژيم نيز آذين بخش ديوارھای سالتوده ھای ستمديده و جلوه ھای مبارزه و مقاومت مردم 

ن را به خود جلب می نمود، ادومين  رستاخيز سياھکل توجه حاضربه مناسبت چھل و   زيبائی پوستر،سکوی سخنرانی

نقالبی کبير ارنستو چه گوارا درکنار رفيق صفائی فراھانی، فرمانده جنگل، برای اولين بار عکس ادر آن پوستری که 

مؤسس اصلی گروه جنگل در کنار جمعی از رفقای مانده و رفيق کبير غفور حسن پور، رفيق احمد فرھودی معاون فر

   .   فراموش نشدنی سياھکل، ديده می شد

 متن کوتاھی را در بزرگداشت ياد رزمندگان ، به حضارئیضمن خوشامد گوبرنامه رفيق مجری ، در آغاز برنامه  

افتخار نسلی از  ھا رسانيد و جمعيت حاضر سپس به پا خاست و به مدت يک دقيقه به ياد پر سياھکل به استماع آن
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دنبال آن يک ه ب.  ايران يعنی رزمندگان سياھکل کف زدندۀرشيدترين و آگاه ترين فرزندان کارگران و خلقھای ستمديد

لم به دنبال نمايش اين ف. قرار گرفتن اھکل پخش شد که مورد استقبال حاضريو کليپ مبارزاتی به ياد رزمندگان سياويد

 عنوان با به عنوان سخنران مراسم در پشت ميکروفن قرار گرفت و سخنرانی خود را رفيق چنگيز قبادی فر ،کوتاه

 در صحبتھايش ضمن بزرگداشت ياد رفقای سياھکل،  او.دايراد نمو" ن امروزاجارب سياھکل برای مبارزبرخی از ت"

  ، به طور خالصه به مھمترين رئوس بنيان۵٧-۵۶ن جانباخته در جريان انقالب سالھای ا و مبارزئیکمونيستھای فدا

پرداخت و بود، راھنمای رزمندگان سياھکل لنينيستی که  -  مارکسيستتحليل ھای چريکھای فدائی خلق و ھای فکری 

وقوع پيوست ه  ايران بۀی که پس از رستاخيز سياھکل در جامع کرد که چگونه پراتيک اجتماعی و واقعيات تاريخيکيدأت

ھا و مواضع رزمندگان سياھکل را به   صحت آن تحليلو باعث پيوند بين کارگران و زحمتکشان با چريکھای فدائی شد،

ی کوتاه بر عملکردھای اقتصادی و سياسی رژيم سخنران سپس در بخش بعدی صحبتھايش با مرور. اثبات رسانيد

 امپرياليسم و بورژوازی وابسته در کشور ما بر اين ۀ تجلی تداوم سلطۀوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به مثاب

جوانان ايران که اکنون بار اصلی مبارزه با اين رژيم سرکوبگر را بر عھده دارند، کارگران و له انگشت گذارد که أمس

 برخورد و تفکر رزمندگان سياھکل به امر ۀبايد با درس گيری از مبارزات گذشته و مھمتر از آن با آموختن از شيو

 قرار دھند که در شرايط و اين تجربه را اکيداً مورد توجه خودآموزش و ارتقاء آگاھی مبارزاتی خود پرداخته 

 نظامی می توان يک سازمان مبارزاتی -  ايران تنھا با تکيه بر سالح و در پرتو کاری سياسیۀديکتاتوری حاکم بر جامع

 خود را به ،با شناخت نياز ھای مبارزاتی کنونی وجود آورد و جوانان ما بايد در پرتو اين تجربه،ه پايدار در ايران ب

عليه ديکتاتوری نظامی سازمان داده و در جھت پيشبرد امر انقالب  - ب يک سازمان سياسیشکل مخفی و در چارچو

ی عليه دشمنان رنگارنگ مردم به پيروزی ئتوده  گام بردارند؛ انقالبی که تنھا در بستر سازمان دھی يک جنگحاکم 

  .دست خواھد يافت

ن قرار گرفت و بسياری از شرکت کنندگان در ارسخنان و مواضع مطرح شده در اين سخنرانی مورد استقبال حاض

قھر آميز به عنوان  ۀھای خارج از جلسه با رفقای برگزار کننده بر ضرورت اتخاذ خط مشی و مبارز  در صحبت،جلسه

  .کيد می کردندأحاکم و رژيم جمھوری اسالمی ت ۀتنھا زبان قابل فھم طبق

 ،يعنی بخش جوانانن مراسم بود ي اۀھای برجست که يکی از ويژگینامه با پايان سخنرانی رفيق قبادی فر، بخش بعدی بر

 در اين بخش تنی چند از جوانان مبارز فرصت يافتند که از نقطه نظر خويش با .آغاز شد" جوانان و سياھکل"با عنوان 

دگاه ھای خود نسبت ھا و دي ن را از برداشتا خلق ايران، حاضرئی چريکھای فداۀ قھرمانانۀالھام از سياھکل و مبارز

 شاعر  فراموش نشدنیۀدسرو"  تدفينۀخطاب"در قسمت اول اين بخش رفيق سارا شعر . به رستاخيز سياھکل آگاه سازند

ديروز، عمليات " را با عنوان ئیھا دنبال او پويا عزيزی صحبته ب.  قرائت کردئی احمد شاملو را به زيباگرانقدر

 رزمندگان سياھکل مطرح کرد که ۀکيد بر حقانيت مبارزأ ارائه داد و با ت" انقالبۀسياھکل، امروز بازسازی پروژ
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، در جھت پيکار "بدون ھراس از ھيچ شکل از مبارزه"ھا   تفکر آنۀجوانان امروز وظيفه دارند تا با يادگيری از شيو

 صمد بھادری طوالبی دنبال پويا نوبت بهه ب. برای سرنگونی جمھوری اسالمی به منظور تحقق امر انقالب گام بردارند

، انرژی مبارزاتی جوانان امروز را به "سياھکل، مشعل آگاھی" با عنوان ئیھا رسيد و اين جوان مبارز نيز در صحبت

تشبيه نمود او سپس بر ضرورت پيوند ھر چه بيشتر با جوانان به منظور کمک به گسستن ھر چه " آتش زير خاکستر"

  .کيد کردأھوری اسالمی و تشديد تالشھای آگاه گرانه در ميان جوانان توسيعتر آنان از تبليغات ارتجاعی جم

در انتھای بخش برنامه . ھا قرار گرفت رو و مورد تشويق آنه سخنان رفقای جوان با استقبال جمعيت حاضر روب

بارزاتی جمعی سرود انترناسيونال در محيطی صميمانه و مه مراسم يادمان سياھکل و قيام بھمن با قرائت دست ،جوانان

  .به پايان رسيد

پخش شد نيز  پلتاک ۀاز شبک" اليو استريم"الزم به ذکر است که مراسم يادمان سياھکل به صورت مستقيم  توسط سيستم 

  .  جريان آن قرار گرفتندکشور ھای مختلف در  از ھموطنان مبارز در یو تعداد

  

  با ايمان به پيروزی راھمان

  ناروی -نن چريکھای فدائی خلق ايرافعاال

  ٢٠١٣ روریب ف١٣

 

 

 


