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گزارشھا

فرستنده گزارش :سھيال دھماسی
 ٢۵فبروری ٢٠١۶

گزارشی از بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی در تورنتو!

بعد از ظھر روز شنبه  ٢٠فبروری  ،٢٠١۶در چھل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياھکل و سی و ھفتمين سالگرد قيام
بھمن ]دلو[  ۵٧مراسم باشکوھی در شھر تورنتو برگزار شد که با استقبال وسيع ايرانيان مبارز اين شھر روبه رو
گرديد .سالون مراسم با عکسھای بسيار زيادی از جانباختگان چريکھای فدائی خلق و شماری از شھدای ديگر خلق
تزئين شده بود .ھمچنين شعارھای بزرگی ھمچون "زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليزم"" ،مرگ بر رژيم وابسته به
امپرياليسم جمھوری اسالمی" به سالن مراسم جلوۀ مبارزاتی خاصی داده بود.
مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی با يک دکلمۀ کوتاه از سوی رفيق مجری برنامه و اعالم يک دقيقه سکوت
برای بزرگداشت ياد جانباختگان اين دو روز تاريخی آغاز شد .به دنبال آن سرود "ای پرچمدار ستمکشان" با ھمراھی
آکاردئون خوانده شد که در حين اجرای اين برنامه جمعيت حاضر برخاسته و در خواندن اين سرود با خواننده ھمراه
شدند.
در بخش بعدی برنامه فلم مستندی با نام "صدائی زير پوست شھر" به نمايش درآمد که واقعيات جنبش تودهئی سال ٨٨
را با اتکاء به شواھد و اسناد موجود به نمايش می گذاشت .اين فلم احساسات حاضران را برانگيخت و با تشويق آنان
روبه رو شد.
آنگاه نوبت به سخنرانی رفيق "چنگيز قبادی فر" با عنوان "پيام سياھکل برای نسل امروز" رسيد .سخنران در
صحبتھای خود ضمن اشاره به شيوۀ برخورد مارکسيستی و تحليلھای بنيانگذاران سازمان در شناخت جامعه و
تضادھای آن ،بر اين واقعيت دست گذاشت که جامعۀ ما تحت سلطۀ امپرياليسم بوده و در نتيجه ھيچ نيروئی نمیتواند
بدون در نظر گرفتن اين واقعيت ،تحليل صحيحی از تحوالت جامعه ارائه دھد .وی سپس در بخش ديگری از سخنان
خود به بررسی يکی از مھمترين مسايل روز يعنی نقش داعش در منطقه و جھان پرداخت و با استناد به شواھد و
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مدارک موجود مطرح کرد که داعش بخشی از ماشين جنگی امريکا برای پيشبرد سياستھای سلطه جويانۀ اين قدرت
امپرياليستی در سطح منطقه است و بقای آن تنھا با حمايتھای مالی و نظامی و لجستيک امپرياليسم و وابستگانش
امکانپذير میباشد.
سخنان رفيق سخنران با تشويق حاضران روبه رو شد و بخش اول برنامۀ يادمان دو روز بزرگ تاريخی به اين ترتيب
به پايان رسيد و يک استراحت نيم ساعته اعالم شد.
آغازگر بخش دوم برنامه ھنرنمائی "شھروز" ،نوازنده و خوانندۀ مبارز کرد بود که با اجرای چند ترانۀ سرود ملی
کردی به شور برنامه افزود .ھمچنين يکی ديگر از رفقاء با ھمراھی "شھروز" دکلمه ای را در وصف سياھکل اجراء
کرد و يک ترانۀ سرود مبارزاتی مازندرانی برای جمعيت خواند.
در ادامه رفيق مجری برنامه به پيامھای ھمبستگی از سوی سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ،کومهله و حزب آباد
ايران اشاره نمود و از آنھا تشکر کرد .به دنبال پيامھا ،شعر زيبائی در بزرگداشت ياد رزمندگان سياھکل قرائت شد.
يکی ديگر از بخشھای برنامه يادمان دو روز بزرگ تاريخی ،سخنرانی يکی از کمونيستھای مبارز افغانستان ،رفيق
"مشرف" در مورد تأثير سياھکل بر جنبش انقالبی افغانستان بود .وی در اين سخنان ،مشاھدات و تجارب عينی خويش
از تأثيرات رستاخيز سياھکل و مبارزات چريکھای فدائی خلق ايران را با حاضران در ميان گذارد .سخنان رفيق
"مشرف" نيز تشويق بسيار زيادی از جمعيت پاسخ گرفت.
برنامۀ يادمان دو روز بزرگ تاريخی با اجرای يک سرود به ياد شاعر فدائی ،رفيق "سعيد سلطانپور" ادامه يافت.
آخرين بخش برنامۀ يادمان سياھکل و قيام به پرسش و پاسخ و تريبون آزاد اختصاص داشت که در آن حاضران فرصت
يافتند با طرح سؤاالت و نظرات خود به بحث و تبادل نظر با سخنران و ساير حاضران بپردازند.
برنامۀ بزرگداشت رستاخيز سياھکل ) ١٩بھمن]دلو[ سال  (۴٩و قيام دليرانۀ توده ھا ) ٢١و  ٢٢بھمن]دلو[  (۵٧در
تورنتو نمونۀ يک برنامۀ موفق مبارزاتی بود که در فضائی صميمانه و پرشور برگزار شد و بسياری از شرکت کنندگان
با پيام ھای خود از سازمان دھندگان اين جلسه يعنی فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران در کانادا تشکر کردند.
با ايمان به پيروزی راھمان
فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران در کانادا
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