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فرستنده :مناف فلکی فر
 ١٢فبروری ٢٠١۶

گزارشی از برگزاری يادمان دو روز بزرگ تاريخی در ھانوفر المان

در چھل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياھکل در سال  ١٣۴٩و سی و ھفتمين سالگرد قيام پرشکوه بھمن]دلو[ در سال
 ،١٣۵٧شھر ھانوفر در المان شاھد برگزاری مراسم يادمان اين دو روز بزرگ تاريخی بود که توسط چريکھای فدائی
خلق ايران برگزار شد .قبل از شروع برنامه سالون مراسم با عکس ھای رزمندگان سياھکل و بقيه رفقائی که در دھۀ
 ۵٠جان شان را وثيقۀ آرمان ھای انقالبی شان کردند ،پوشيده شده بود .ھم چنين دور تا دور سالون با بنر ھا و شعار
ھای مبارزاتی تزئين شده بود.
اين مراسم در بعدازظھر روز شنبه  ۶فبروری  ٢٠١۶در ساعت  ۵:٣٠دقيقه با خوش آمد گوئی از طرف رفيق مجری
آغاز شد .سپس جمعيت حاضر يک دقيقه به پاس بزرگداشت ياد رزمندگان سياھکل و توده ھای قيام کننده و فداکاری
ھای آنان و ھمه انقالبيونی که برای رسيدن به آزادی و سوسياليسم جنگيدند و جان خود را وثيقۀ تحقق آرمان ھای
انقالبی شان کردند ،کف زدند.
بخش اول برنامه با کليپ زيبای "سياھکل" شروع شد که به مناسبت ھمين برنامه از سوی چريکھای فدائی خلق بر
اساس يکی از سروده ھای چريک فدائی خلق زنده ياد دکتر "ھوشنگ اعظمی" ساخته شده است .ويدئو کليپ سياھکل
با تشويق گرم حاضران روبه رو شد .به دنبال آن ھنرمند جوان آناھيتا با کیبورد و ويولون چند قطعه موزيک و ترانه
سرود را اجراء کرد .برنامه با قرائت شعری در بزرگداشت ياد سياھکل توسط سوما کاويانی شاعری از کشور
افغانستان ادامه يافت و سپس نوبت به سخنرانی رفيق چنگيز قبادیفر با عنوان "تجارب سياھکل برای نسل جديد!"
رسيد .رفيق سخنران در صحبت ھای خود ضمن اشاره به گوشه ھائی از تحليل رفقای اوليه سازمان به مسألۀ امپرياليسم
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و سلطه امپرياليستی در نظام سرمايه داری حاکم پرداخت و تأکيد کرد که بر اساس تئوری انقالبی آن رفقاء بدون نابودی
اين سلطه که ديکتاتوری با تار و پود آن گره خورده ،ھر گونه تحول انقالبی در جامعۀ تحت سلطۀ ما به نفع کارگران و
خلق ھای محروم امکان ناپذير است .وی سپس با تأکيد بر اين که گذشته چراغ راه آينده است با استناد به تجارب و
تحليل ھای کمونيست ھای فدائی با توضيح شرايط کنونی به بررسی مسألۀ عروج داعش و بحران و جنگ و ناامنيی که
از تحرکات اين نيرو سراسر جھان و به ويژه خاورميانه را فرا گرفته پرداخت .او در صحبت ھای خويش با توصيف
وضعيت بحرانی نظام سرمايه داری جھانی و سياست ھای ستراتيژيک امپرياليسم امريکا  ،داعش را يکی از نيازھای
اين نظام ارتجاعی و آن سياست ھا خواند و با استناد به شواھد و اسناد موجود و عملکردھای جنايت کارانۀ اين نيرو
نتيجه گرفت که داعش نه يک نيروی قائم به ذات و مستقل – آن طور که تبليغات بورژوازی جھانی جلوه می دھند -
بلکه يک نيروی مزدور وابسته به امپرياليسم است که بدون حمايت ھای آن ھا قادر به ادامۀ حيات و سازمان دادن
جنايات ھولناک خود نيست .صحبت ھای سخنران با تشويق و استقبال حاضران روبه رو شد و به اين ترتيب بخش اول
برنامه با اعالم تنفس به پايان رسيد.

در بخش دوم برنامه نوبت به رفيق بھرام رسيد تا وی سخنان خويش را با عنوان "سياھکل ،منبع الھامی برای نسل ما"
با جمعيت حاضر در ميان بگذارد .او در گفتار خويش با تأکيد بر اين واقعيت که در دھۀ خونين  ۶٠به دنيا آمده  ،به
تالش ھای نسل خويش برای کاوش در تجارب گذشتگان اشاره کرد و گوشه ھائی از تجارب شخصی حيات و زندگی
خود و نسل خود را در زير حاکميت جمھوری اسالمی و ديکتاتوری سياه آن برای جمعيت حاضر بازگو کرد .وی سپس
با استناد به مشاھدات خود از شرايط عينی حاصل از حاکميت ديکتاتوری مطلق بر جامعه و استناد به آموزش ھای
تئوری رزمندگان سياھکل بر اين اصل اساسی انگشت گذارد که امکان رسيدن به آزادی و دمکراسی از طريق
اصالحات و بدون انقالب اجتماعی در ايران غير ممکن بوده و تنھا با سرنگونی تماميت جمھوری اسالمی و نظام حاکم
می باشد که مردم در بند ما امکان رسيدن به آرمان ھای خود را خواھند يافت .سخنان رفيق بھرام نيز با تشويق زياد
جمعيت پاسخ گرفت.
بخش بعدی برنامه يادمان سياھکل به پرسش و پاسخ و تبادل نظر بين شرکت کنندگان در جلسه اختصاص داشت .در
جريان اين بخش که بيش از يک ساعت طول کشيد حاضران در جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد مسايلی نظير
اوضاع فعلی ايران و وظايف نيروھای انقالبی و دالئل عروج داعش و بحران سوريه پرداختند.
برنامۀ بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی با نمايش فلم مستند "صدائی زير پوست شھر" که اخيراً ساخته شده و برای
اولين بار در اين برنامه نمايش داده میشد ،ادامه يافت .اين فلم مستندی در مورد تحوالت جنبش سال  ٨٨و خيزش توده
ئی آن سال بود .اين فلم نيز با استقبال گرم جمعيت روبه رو شد.
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مراسم يادمان سياھکل و قيام با خواندن جمعی سرود انترناسيونال و بزرگداشت ياد تمامی جانباختگان راه آزادی و
سوسياليزم پايان يافت.
در مجموع ،برنامۀ يادمان دو روز بزرگ تاريخی ،مراسمی رزمنده و راديکال بود که در يک فضای صميمانه و
مبارزاتی برگزار شد .ھمبستگی و مشارکت دوستان و رفقای شرکت کننده در تھيۀ امکانات برای برگزاری اين مراسم
فوق العاده بود؛ دوستان و رفقائی که چه از شھر ھانوفر و چه شھرھای اطراف برای شرکت در برنامه آمده بودند تا ياد
سرخ کمونيست ھای فدائی در  ١٩بھمن]دلو[ سال  ١٣۴٩و توده ھای دلير قيام کننده در  ٢١و  ٢٢بھمن سال  ١٣۵٧را
به گونه ای که شايستۀ آن ھاست پاس دارند.
فعالين چريکھای فدائی خلق ايران در المان
 ٨فبروری ٢٠١۶
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