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 Reports  زارشھاگ

  
  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠٢١ فبروری ١۴
  

 نزارش برگزاری مراسم يادمان سياھکل و قيام بھمگ
  دلنا ھ-مستردام ا

  
 ، در بزرگداشت پنجاھمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ١٣٩٩ ]دلو[بھمن ١٩، برابر با ٢٠٢١ روریب ف٧روز يکشنبه 

  ، مراسمی در١٣۵٧ بھمن سال ٢٢ و ٢١چھل و دومين سالروز قيام پر شکوه توده ھا در   و ھمچنين١٣۴٩ بھمن ١٩

  .لند برگزار شدامستردام در ھاميدان دام 

 یئکه فعالين چريکھای فدا" لنداحمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران در ھ ۀکميت " اين مراسم توسطفراخوان

محدوديت ھای ناشی از ھمه  با توجه به. لند بخشی از آن می باشند داده ، سازماندھی و برگزار شداخلق ايران در ھ

 مانند ھر سال نه به ۵٧رستاخيز سياھکل و قيام بھمن  گيری ويروس کرونا و شرايط قرنطينه، امسال مراسم بزرگداشت

ّرغم شرايط بسيار بد جوی و از ه در حالی که ب. در فضای آزاد برگزار شد ن ، بلکهوصورت جلسات حضوری در سال

رفقای  بسيار سرد و برف و باد، مسافرت و تردد در سطح شھر به سختی صورت می گرفت، دوستان و جمله ھوای

نامطلوب به مانعی جھت بزرگداشت   و ھمبستگی در اين مراسم شرکت کردند و اجازه ندادند که شرايطمبارز با پيگيری

  . تبديل گردد۵٧- ۵۶در انقالب سالھای  ياد رزمندگان سياھکل و توده ھای مبارز و جان باخته

 ۵٧يام کننده در بھمن ی از رزمندگان سياھکل و مبارزات توده ھای قئزيبا محل برگزاری مراسم با بنرھا و تصاوير

مجبور بودند که ميله  به علت باد شديد ، حاضران. بود و آرم پر افتخار سازمان نيز در محل نصب شده بود ين شدهئتز

ی از ساير ئن و ھمچنين رفقاازمينه ، تعدادی از عابر ھای بنرھا را تا انتھای مراسم برافراشته نگه دارند که در اين

  تا انتھا ياری کرده وءمراسم حاضر شده بودند نيز رفقای برگزار کننده را از ابتدا  شرکت درجريانات مبارز که برای

 ۀ کميتۀ برگزار کنندۀاطالعي در طول مراسم. کوشيدند تا اين مراسم بزرگداشت ھر چه بھتر و با شکوه تر انجام شود
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 سرودھای مبارزاتی و انقالبی ۀمچنين ترانپخش گرديده و ھ لندی و انگليسی خوانده وامراسم ، به زبانھای فارسی، ھ

 کرد ، در طول مراسم به ساير کشورھا و از جمله فردی که خود را اسپانيائی معرفی می نابرخی از مبارز. ش شدندپخ

سياھکل و مردم ايران را به   رزمندگانۀ کمک می کرد و به اين ترتيب ھمبستگی خود با آرمانھای آزاديخواھانءرفقا

  .نمايش گذارد

ّشرايط بد جوی بيش از دو ساعت ادامه يافت و در يک فضای  رغمه مراسم بزرگداشت سياھکل و قيام بھمن، ب

  .از ظھر به پايان رسيد  بعد۴ھمبستگی و اتحاد در ساعت 

 !سياھکل  فراموش نشدنی رزمندگانۀجاودان باد خاطر

 !۵٧اه در بھمن وابسته به امپرياليسم ش درود بر توده ھای قيام کننده عليه رژيم

 !ش امرگ بر امپرياليسم و سگھای زنجيری

 !جمھوری اسالمی نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم

 !پيروز باد سوسياليسم! زنده باد انقالب

 دی خلق ايران در ھلنئفعالين چريکھای فدا

 ١٣٩٩ ]دلو[ بھمن٢١ برابر با – ٢٠٢١ روریب ف٩

  

 

 


