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 Reports  زارشھاگ

 
  سھيال: گزارشگر

  ٢٠٢١ فبروری ٠٨
 

   سياھکلۀگزارشی از برگزاری مراسم يادمان پنجاھمين سالگرد حماس

 ی سخنرانی رفيق اشرف دھقان-  ]دلو[سالگرد قيام پرشکوه بھمن و چھل و دومين

 خلق ايران به مناسبت فرا رسيدن ئی ، چريکھای فدا٢٠٢١ نوریج ٣٠برابر با  ١٣٩٩ ]دلو[ بھمن ماه١١روز شنبه 

مراسمی را برگزار  ،١٣۵٧ بھمن ٢٢ و ٢١سالگرد رستاخيز سياھکل و چھل و دومين سالگرد قيام پرشکوه  پنجاھمين

ھمزمان از  محدوديتھای ناشی از شيوع کرونا ، اين مراسم از طريق پلتاک برگزار گشت و به طور به دليل  .کردند

 ٤٠٠ حدود ًمجموعا. طور زنده پخش شد نيز بهطريق ديگر رسانه ھای ارتباطی اينترنتی مانند اينستاگرام و فيسبوک 

 رفيق ئیمراسم با خوش آمدگو. شدند تا در اين مراسم شرکت کنند  از کانالھای مختلف موفقءنفر از دوستان و رفقا

با  اين مراسم. پخش چند کليپ و سرود انقالبی در بزرگداشت رزمندگان سياھکل ادامه يافت مجری برنامه آغاز و با

  . ساعت به طول کشيد۶رسش و پاسخ ، حدود سخنرانی و پ

  به تمام حضار و سپاسگذاری از ابراز محبتھایئیاشرف دھقانی بود که ضمن خوشامد گو سخنران اين مراسم رفيق

 ۀ طبقئیسياھکل و چشم انداز رھا "ی را با عنوان خلق ايران، سخنان مبسوطئیآنان به شخص خود و چريکھای فدا

 ۀ سياھکل و تئوری مبارزۀدر رابطه با تاريخچ ر اين برنامه ، رفيق اشرف مطالب بسيار مھمی راد  .ايراد کرد" کارگر

انقالبی در شرايط فعلی را در سخنرانی خود و سپس در بخش پرسش  مسلحانه و شرايط کنونی و چشم اندازھای جنبش

  . گذاردو پاسخ با حضار در ميان

ايران در   خلقئیترين بازماندگان نسل رزمندگان سياھکل و چريکھای فدامثابه يکی از قديمی  رفيق اشرف دھقانی به

  مرداد٢٨دنبال کودتای ه ب  ما ،ۀ سياسی جامعۀ تحت سلط- در سخنان خود ضمن تشريح اوضاع اقتصادی ۵٠ ۀدھ

 منجر به ئی ، توضيح داد که چه ضرورتھا١٣۴٢  و ديکتاتوری عريان پس از رفرمھای امپرياليستی سال١٣٣٢ ]اسد[

ايران شد و چگونه تئوری راھنمای آنان با پاسخ به نيازھای مبارزاتی   خلقئیکيل سازمان و عروج چريکھای فداتش

ی از آنھا در جامعه ئو رشد بی نظير حمايت توده  بر بستر فداکاری ھا و از خودگذشتگی چريکھا باعث جلب  جامعه

  .شد

 کيد نمود که چطور به داليل عينی گفتمانأمروز جامعه تسخنان خود ضمن رجوع به شرايط ا ۀرفيق سخنران در ادام

  :صحنه آمده و مطرح کرد  مسلحانه ھر چه بيشتر به جلوۀاعمال قھر و ضرورت مبارز
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مبارزات خلق ما عليه رژيم   عطفی در روندۀ که نقط٩۶ ]جدی[امروز، بعد از قيام توده ھای دالور ايران در ديماه "

ً ، حاال ديگه ھر انسان واقعا ٩٨ ]عقرب[بعد، قيام خونين آبان می به وجود آورد، ووابسته به امپرياليسم جمھوری اسال

 مسلحانه عليه رژيم حاکم صحبت ۀِدوستدار مردم تحت ستم ايران، از ضرورت مبارز دلسوز کارگران و زحمتکشان و

ليس گرفته تا وھمان پ یچون ھمه ديدند که نيروھای مسلح اين رژيم، از پاسدار و بسيج و نيروی انتظامی يعن .می کنن

يک . کوی و برزن جويبارھای خون به راه انداختند ارتش، با چه قساوتی به روی مردم بی سالح، آتش گشودند و در ھر

  ".ُاين رژيمو جز با قھر انقالبی نمی شه پاسخ گفت بار ديگه ثابت شد که قھر ضد انقالبی

 ه عنوان يک ھدف اصلی، جنبش توده ھای تحت ستم ما بايدتجارب تاريخی استدالل کرد که باو سپس با استناد به 

  : اشرف گفترفيق. و عامل اصلی بقای رژيم جمھوری اسالمی را نشانه بگيرد" ستون فقرات"

 انقالبی که می خواد طبقه ۀتأکيد داره که ھر طبق ِ لنينيسم ھم بر اين امر ثابت شده،- تاريخ ثابت کرده و مارکسيسم "

. اونه در قدرت ھم، نيروی نظامی ۀستون فقرات ھر طبق. ستون فقرات اونو در ھم بشکنه ندازه بايدبيُحاکمو از حاکميت 

 حاکمو بشکنه، اونو ضعيف و نابود ۀطبق  انقالبی بايد نيروی نظامی خودشو داشته باشه تا بتونه ستون فقراتۀپس طبق

   .چند نمونه عينی توضيح دادمصداق اين اصل را با و "  حاکمۀبکنه و خودش بيايد بشه طبق

  جنبش کارگران ما ازۀسخنرانی، رفيق اشرف ضمن برشمردن برخی از نمونه ھای برجست در بخش ديگری از

 کارگر ۀپراکندگی مبارزات طبق با اشاره به واقعيت...  کارگران ھفت تپه گرفته تا فوالد اھواز و ۀمبارزات قھرمانان

مردم ما برای   طبقه ای که رسالت رھبری و پيروزی جنبش انقالبیۀ طبقه به مثابضرورت ايجاد تشکل اين  بر ايران

  : را بر عھده دارد عنوان نمودئیرسيدن به آزادی و رھا

يکی از مھمترين  ِ مسلحانه مورد نظر چريکھای فدائی خلق،ۀاين نکته بايد تأکيد بکنم که تئوری مبارز اول، روی "

 کارگر ما ۀتا طبق.  اين طبقه می دونهۀستاد رزمند  کارگر و برپائیۀّ، متشکل کردن طبقُژيک انقالب ايرانويستراتمسايل 

 ۀچون طبق. ِو ھژمونی خودشو بر طبقاتی که در انقالب شرکت دارند، اعمال بکنه بتونه بر پراکندگی خودش فائق بياد

قادره به  خودش بياره، فقط اون وقتُ نيروھای درون صف خلقو تحت رھبری ۀتنھا موقعی که بتونه ھم کارگر ايران،

  ".ُبر جامعه، پيروزی انقالبو تضمين بکنه  امپرياليسم در ايران پايان بده و با نابودی سيستم سرمايه داری حاکمۀسلط

  خلق ايران به نيروھای پيشرو و جوانان آگاهئیسخنرانی خودش بر راھی که چريکھای فدا رفيق سخنران در انتھای

  :ی کنند پرداخت و گفتمبارز توصيه م

پيشرو جامعه يعنی به کارگران آگاه و مبارز و روشنفکران انقالبی تشکيل  رھنمود ما امروز برای نيروھای! خالصه "

در ھم شکستن ستون   اصلیلۀأمس. ُ نظاميه، تا راه کمونيستی چريکھای فدائی خلقو پی گيری بکنند–سياسی  گروه ھای

ليس است وپاسداران ھست، بسيج ھست نيروی پ مھوری اسالمی ،عالوه بر ارتش، سپاهدر رژيم ج. فقرات قدرت حاکمه

خاطر حفظ منافع سرمايه داران ايرانی و امپرياليستھائی که کشور ما رو  اين ارتش و ضمائمش فقط و فقط به. و غيره

رفاه و آسايش و  ردم ما رویو تا اونا اين نيروھای نظامی را دارند، م. خودشون می دونن به وجود اومده حياط خلوت

ن سخنرانی رفيق اشرف در ميان ابراز احساسات و احاضر با اين جمع بندی و تشکر مجدد از. "ُآزادی رو نخواھند ديد

   .ن به پايان رسيدااحترام حاضر

 سرود ۀکه شامل دو  تران" اناگروه ھنری وي " ھنری تھيه شده از سویۀاشرف يک برنام دنبال سخنرانی رفيقه ب

ُانقالبی ترکی بود،   سرودۀبه زبان فارسی ويک تران" دير نيست، دور نيست روز رستاخيز خلق"، "سراومد زمستون"

 پيش از اناگروه ھنری وي. صورت ويديو ضبط شده بود اين برنامه به دليل عدم امکان اجرای زنده از قبل به. پخش شدند
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 خلق ايران را خواندند و به اين وسيله ياد ئیل و چريکھای فدابا رزمندگان سياھک  شان يک پيام ھمبستگیۀاجرای برنام

   .انقالبيون را گرامی داشتند آن

  خلق ايران ، بخش پرسش و پاسخ بود که در آن به تمامئیروال سنت جلسات چريکھای فدا بخش ديگر برنامه، به

 ئیچريکھای فدا نی و مواضعشرکت کنندگان فرصت داده شد تا ضمن طرح پرسش ھای خود در مورد موضوع سخنرا

  .نقطه نظرات خويش در مورد مسايل مطرح شده را نيز عنوان کنند خلق ايران

 ن در شبکه ھای اينستاگرام وا پلتاکی و چه حاضرۀچه از سوی شرکت کنندگان در برنام ال ،ؤدر اين بخش ده ھا س

   .ن پاسخ دادای حاضر تا ساعتھا به پرسشھائیفيس بوک مطرح شد و رفيق اشرف با گشاده رو

  گروھی ازۀمراسم بزرگداشت پنجاھمين سالگرد رستاخيز سياھکل وجود داشت، حمل  ديگری که در موردۀنکت

سايبری جمھوری اسالمی به  چماقداران اينترنتی رژيم به زباله دان تاريخ پرتاب شدۀ سلطنت شاه در ھمکاری با عمال

 خلق ايران و تمامی ئیناسزاھای رکيک به چريکھای فدا ب ميکروفون و نثاراين مراسم بود که چند بار کوشيدند با غص

 حق رژيم جمھوریذل و اوباش و اسالف باکه با مبارزات و قيام خود، اربابان اين ار ئیويژه توده ھاه ن، باديگر مبارز

 کثيف، ۀاما اين نقش. ختل کنندرا م اسالمی را به زباله دان تاريخ پرتاب کرده بودند، به اصطالح انتقام بگيرند و مراسم

  .جامۀ عمل نپوشيد با ھشياری گردانندگان اتاق و رفقای شرکت کننده،

   .رسيد  صميمانه به پايانئیم شکوھمند بھمن با سرود انترناسيونال و در فضاسياھکل و قيا ۀمراسم بزرگداشت حماس

در اختيار درج و    com.siahkal.www اشرف دھقانی بزودی در سايت سياھکل  سخنرانی رفيقۀفايل ضبط شد

  .عالقه مندان قرار خواھد گرفت

  ١٣٩٩ ]دلو[ بھمن١۴ 

  
 


