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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
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 Reports  زارشھاگ

 
  اکاناد - خلق ايران در تورنتو یئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢٠ فبروری ٢٢

  
  يخیرمان دو روز بزرگ تاگزارش ياد

   کانادا/تورنتو

   

  

 

و چھل و يکمين سالگرد ) ١٣۴٩( سياھکل ۀدر گراميداشت چھل و نھمين سالگرد حماس  ،٢٠٢٠ روریب ف٩در تاريخ 

اين مراسم شامل  .برگزار شد) کانادا(ی خلق ايران در تورنتو ئمراسمی از سوی چريکھای فدا) ١٣۵٧(بھمن  قيام

 .برنامه ھای ھنری بودسخنرانی و پرسش و پاسخ و ھمچنين نمايش کليپ و 

" زنده باد انقالب"، "مرگ بر جمھوری اسالمی "سازمان، تصاوير رزمندگان سياھکل و شعارھاین مراسم با آرم وسال

ن راه ای خلق ايران و برخی ديگر از مبارزئتن از رزمندگان چريکھای فدا و ھمچنين عکس ده ھا" زنده باد کمونيسم"و 

  . بودن محل برگزاری مراسم دادهو مبارزاتی خاصی به سالۀشده بود و اين عکس ھا و شعارھا جلو آزادی تزئين
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جان  نی کهاسرود انترناسيونال شروع شد و به دنبال آن به خاطرۀ کمونيست ھا و ديگر مبارز  يادمان سياھکل باۀبرنام

. برنامه يک دقيقه سکوت اعالم شد يق مجریخود را در راه مبارزه برای آزادی و سوسياليسم فدا کردند، از سوی رف

 در تورنتو ًارفيق کمونيست مبارز و شاعر انقالبی افغان که متأسفانه اخير(" کبير توخی "سپس شعری از زنده ياد رفيق

 رفيق توخی چند سال پيش برای ،بود" ی خلق ايرانئفدا چريک ھای  "که نامش را اين شعر. خوانده شد )فوت کرد

  : شعر آمده استدر بخشی از اين  . سروده بود- مادر شايگان  طمه سعيدی، فا-رفيق مادر

  "چريک"تفنگ " جرقه "از نخستين

  نانقالب ايرا" حريق"برخاست 

   سکوت زماناز لبان، وا شد بخيه ھای

   زبانھا،رھا شد، عقابان تيز پری

  :از تنگنای قفس دندانھا

  !ايران ی خلقئچريکھای فدا"

    "!بشتابيد به ياری ما

 جمالت پس از تسخير راديو تلويزيون شاھنشاھی ست که طی آن، مجری برنامه گفت اشارۀ شاعر به نخستين(

  " )  !ی خلق ايران به ياری ما بشتابيدئچريکھای فدا"

  . و مبارزات انقالبی اخير توده ھای مردم ايران پخش شد٩٨ ]عقرب[رابطه با قيام آبان پس از آن ويدئو کليپی در

ارائه "  آبانپژواک رستاخيز سياھکل در قيام "ی تحت عنوانچنگيز قبادی فر بود که سخنراني اسم رفيقسخنران اين مر

رزمندگان سياھکل و انعکاس آن در  سخنران ضمن برشمردن برخی تجارب و آموزش ھای تئوری و پراتيک. داد

 و با بررسی قيام آبان ماه نشان داد به شرايط کنونی بازگشت  سال گذشته۴٩پراتيک اجتماعی توده ھای تحت ستم در 

 برای مقابله با قھر ضد انقالبی جمھوری اسالمی يک ضرورت عينی و نياز جامعه می باشد  مسلحانهۀکه امروز مبارز

با اتکاء به اين واقعيات . زنند  تحت سلطۀ ما با ھزار زبان اين نياز را فرياد میۀو تجارب توده ھا و واقعيات جامع

 –ی خلق در اين شرايط تشکيل گروه ھای سياسی ئفدا  سخنران توضيح داد که چرا رھنمود چريکھایعينی، رفيق

   .رو شده جمعيت حاضر روب سخنان فوق با تشويق. نظامی می باشد

بخش  در ابتدای. چنگيز، نيم ساعت آنتراکت داده شد و بعد از آن، بخش دوم مراسم شروع شد پس از سخنرانی رفيق

موجود در شرايط دو کشور ھمسايه و  طی سخنانی، به وجوه اشتراک) ن انقالبی افغانستانااز مبارز(رف ُدوم، رفيق مش

او در سخنان خود به اين امر   .افعانستان، يعنی امپرياليسم، اشاره نمود ھمچنين دشمن مشترک توده ھای مردم ايران و

 حق ماندازد، و نفرت بايد ما را به دامن امپرياليسم بيبان نبحق ما از طالبنفرت  "مھم اشاره نمود که اگر در افغانستان

حق ما از رژيم خونخوار نفرت ب  نيز ندازد، در ايران نبايد ما را به دامان طالبان بيعليه امپرياليسم و جناياتش نيز

ون را نيز نبايد کمونيستھا و انقالبي حق عليه امپرياليسمندازد و نفرت بايد ما را به دامن امپرياليسم بياسالمی، نب جمھوری

  ".  ندازدبه دامان جمھوری اسالمی بي

 مقيم کانادا نيز در رابطه با ضرورت اتحادن سياسی چپ ھندی ُمشرف، يکی از فعاال دنبال صحبت ھای رفيقه ب

ت کرد و متذکر اش، صحب کمونيست ھای دنيا حول مبارزه عليه امپرياليسم و نظام سرمايه داری و سگ ھای زنجيری

تحت سلطۀ امپرياليسم، آن چه که تمامی کمونيست ھا  شد به رغم تمام تفاوت شرايط کار و زيست کمونيست ھا در جھان

پس از سخنان .  لنينيسم می باشد-عظيمی در اختيار آنان می گذارد، سالح مارکسيسم ديگر پيوند زده و نيروی را به يک

و " زده شعله در چمن"، "آفتابکاران جنگل "چند ترانه سرود، مانند) ُ آزاديخواه کردۀخوانند(دو رفيق، خانم گالويژ  اين
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مبارزاتی خلق ھای ايران بودند، -تاريخی خاطرات ۀرا که زنده کنند" دايه دايه"و " تفنگ"، " مردونشيرعلی "ھمچنين

   .رو شده  کرد که با تشويق حضار روبءاجرا

ی خلق ايران نوبت به بخش پرسش و پاسخ رسيد که در جريان ئکھای فدابرنامه ھای چري سپس مطابق سنت ھميشگی

ھمچنين نظرات خويش  حضار با افکار و خطوط سياسی مختلف فرصت يافتند پرسش ھای خود از رفيق سخنران و آن

ان ال ھای شرکت کنندگؤچنگيز قبادی فر به س در اين بخش رفيق. در موارد مختلف را در طول يک ساعت بيان کنند

ی خلق با تمامی نيروھای سرنگونی طلب از طرفداران سلطنت ئفدا چرا چريکھای "الؤاو در پاسخ به اين س  .پاسخ داد

داد که  توضيح"  مشترک برای سرنگونی جمھوری اسالمی ايجاد نمی کنند؟ۀيک اتحاد و جبھ ...گرفته تا مجاھدين و 

انقالبی خواستار تغيير مناسبات ارتجاعی  تلف يعنی بين نيروھایاتحاد بين نيروھای سياسی با خواست ھای طبقاتی مخ

 حاکم می باشند، نه تنھا خدمتی به پيشبرد جنبش ۀنظام استثمارگران ی که به ھر شکل خواستار حفظئموجود و نيروھا

 ۀدار و دست" ھمه با ھم "ۀ شعار فريبکارانۀکند ، بلکه بر اساس تجارب موجود و از جمله تجرب ی موجود نمیئتوده 

مبارزاتی توده ھای تحت ستم در بارگاه سياست ھای   موجب به انحراف بردن نيروی عظيم۵٧مزدور خمينی در سال 

  . و نه عملی ست امپرياليستی خواھد گشت و از لحاظ واقعی نيز چنين امری نه اصولی امپرياليسم و نيروھای پرو

و  ی خلق ايران برای اتحاد با نيروھای مردمیئياست چريکھای فدادر ھمين زمينه در مورد س ال ديگریؤدر پاسخ به س

اتحاد و به ميدان  ی خلق برایئمتعلق به صف خلق، رفيق سخنران ضمن برشمردن تالش ھای دائمی چريکھای فدا

" اتحاد عمل ھای مبارزاتی "عملی و اصولی کشيدن نيروی بزرگتری از جريانات انقالبی در مقابل دشمن، بر سياست

   .کيد کردأت بين گروه ھا و سازمان ھای مردمی

پاسخ، يکی ديگر از حضار متنی را در بزرگداشت رزمندگان سياھکل و نقش رستاخيز  در ادامۀ بخش پرسش و

بلکه متعلق که کل جامعه  کيد کرد که رستاخيز سياھکل، نه متعلق به يک سازمان مشخصأو تدر جامعه قرائت  سياھکل

    .ت ستم آن استو توده ھای تح

جمعيت چند بار در عکس العمل به پاسخ ھای داده شده با کف زدن ممتد ، ھمراھی و در بخش پرسش و پاسخ ھا ، 

 با پايان بخش پرسش و پاسخ، مراسم بزرگداشت.   خود را با مواضع اعالم شده از طرف سخنران نشان دادندتوافق

  .ه و رفيقانه به پايان رسيدی صميمانئرستاخيز سياھکل و قيام بھمن در فضا

  کانادا - خلق ايران در تورنتو یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ فوريه ١٢

  

 

  


