
  !گزارش یادمان دو روز بزرگ تاریخی در آمستردام

و قيام پرشکوه توده ) ١٣۴٩بهمن  ١٩رستاخيز سياهکل (در بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی، 
ميز  کميته"مراسمی توسط  ٢٠١١فوریه  ١٣در تاریخ یکشنبه  ١٣۵٧بهمن  ٢٢و  ٢١ها در 

تصاویر جانباختگان رستاخيز سالن محل برگزاری مراسم با   .برگزار شد"کتاب آمستردام 
سياهکل و عکسهایی از جنبش یکسال گذشته توده ها بر عليه رژیم ضد خلقی جمهوری 
اسالمی و همچنين شعارهای مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی، زنده باد سوسياليزم زنده باد 

  . آزادی به شکل زیبایی تزئين شده بود

سپس رفيق . دوروز بزرگ تاریخی قرائت شد در این مراسم ابتدا پيام ميز کتاب به مناسبت
راز ماندگاری "فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران، سخنرانی ای تحت عنوان 

وی در جریان سخنان خود باطرح این پرسش که چرا  اين رويداد چنين  .ارائه داد" سياهکل
در حافظه تاريخی در اد پايداری اين رويدراز "نقشی در جنبش انقالبی مردم ما پيدا نمود و 

سال گذشته همواره مورد آماج دشمنان مردم قرار  ۴٠در "چرا   ودر چيست؟ "جامعه ما 
بر عليه  هموارهکه  ديده اندخود را ملزم  در تمامی اين سالهاطبقات حاکم  گرفته و"

اژگونه دستاوردهای اين حرکت تبليغ کنند وبا انتشار دهها مقاله و کتاب  بکوشند تا تصويری و
به ضرورت بود سياهکل پاسخی   "از سياهکل در اختيار نسل جوان قرار دهند پاسخ داد که 

و به همين دليل هم  در يکی از سياه ترين دوره های تاريخ مردم ما  راهگشا شد و  بن  "زمان
رفيق فریبرز سنجری سپس با . بست مبارزاتی حاکم بر مبارزات مردم ما را در هم شکست

از آن در خدمت ساختن " درس گيری"بلکه برای " تکرار"ر اینکه بررسی تاریخ نه برای تاکيد ب
 ":اشاره کرد و از جمله مطرح کردآینده است به برخی آموزشهای مبارزاتی رستاخيز سياهکل 

در شرايط ايرانی که سرمايه داران وابسته بر اون سلطه امپرياليسم ،  تحت ايران شرايط در 
و در ادامه تاکيد کرد که ما اگر به تاريخ کشور " هديکتاتوری حکومتی الزاما حاکم اند شکل 
شاه بعد هم محمد رضا شاه و حاال هم جمهوری اسالمی ما از کودتای رضا  "خودمان برگرديم

لجام گسيخته  همه جا می ببينيم که شکل حکومتی يک استبداد خشن يک ديکتاتوری 
رد نيست اين به خاطر رضا خان قلدر محمد رضا شاه قسی اين ويژگی اين فرد يا اون ف .است

القلب يا خمينی و خامنه ای نيست اين نياز اين سيستمه يعنی اين سيستمی که در ايران 
بر سر کاره  اصوال بدون استبداد بدون ديکتاتوری بدون اعمال يک خفقان شديد ادامه حيات 

اگر ما بپذيريم که اين "يجه گرفت که سخنران سپس از اين بحث نت "نمی تونه پيدا بکنه 
ديکتاتوريه که با اين سلطه عجين شده و بدون نابودی اين سلطه بدون نابودی نظام سرمايه 
داری در ايران اصوال امکان دستيابی به دمکراسی و آزادی وجود نداره اون وقت ديگه نمی 

 ...ملت بيرون بياورند توانند هر دقيقه برای ما  از اون به قول معروف کشکولشون ناجی
جالدانی را می اندازند جلو که هر کاری هم می کنند هر چقدر هم که عطر و ادکلن مصرف 

از می کنند باز هم بوی خون رزمندگان ما، کمونيستهای اين کشور، آزاديخواهان اين کشور 
بدنشون می آيد و نمی توانند اون رو پاک کنند و يا از بين ببرند يک دفعه در لباس ناجی ظاهر 

  "می شوند 

سخنران در بخش پایانی ضمن تاکيد بر این واقعيت که جنبش انقالبی توده های تحت ستم 
از سياهکل  :"اگر ما از فقدان یک رهبری متشکل و انقالبی در رنج است مطرح کرد که

کنونی که به خصوص برجسته است در جنبش ما  ضعفواهيم درس بگيريم  می ببينيم که بخ
می ببينيم که اون رفقا توانستند با تحليل صحيح جامعه . انقالبی است رهبریيک فقدان 

عينی جامعه خودشون و روانشناسی مردم خودشون راهی ارائه خودشون  و روند های 
پس جوانهای ما هم اگر . و نقبی بزنه به قدرت مردم  بدهند که اون بن بست ها را بشکنه



امروز می خواهند از سياهکل و يا از هر مبارزه انقالبی ديگری درس بگيرند بايد اين حرکت را 
انجام بدهند بايد شرايط جامعه خودشون را تحليل بکنند بايد موقعيت کنونی را بشناسند و بر 

و اگر چنين کنند همانطور که سياهکل " بکننداساس اين موقعيت کنونی اون موقع حرکت 
با کسی که جز " سال تجربه جمهوری اسالمی ثابت کرد اصوال   ٣٠نشان داد و همانطور که 

با زبان زور با شما صحبت نمی کنه شما راهی نداريد جز اينکه با زور صحبت کنيد؛ راهی 
انقالبی اون رو با قهر انقالبی  نداريد جز اينکه مقاومت کنيد در مقابل خشونت اون و قهر ضد

شرايط جامعه اش را به درستی بشناسد  روانشناسی "و اگر نيرو ئی بتواند دهيد  " پاسخ 
را بفهمد و به اون پاسخ بده و به اون عمل بکنه و  مردمش و نياز های  فعلی جنبش انقالبی

بدون شک فعاليتی  بر اساس اون متشکل بشه و بر اين ضعف پراکندگی فائق بياد اون موقع
را شروع می کنه که اون وقت خود زندگی بانگ بر می دارد که گل همين جاست همين جا 

  "برقض

ناصر سخنرانی رفيق فریبرز سنجری با استقبال حاضرین روبرو شد و پس از پایان سخنرانی،
اضرین به شعر خوانی پرداخت و دو قطعه از اشعار مبارزاتی اش را برای ح ، شاعر مبارزنجفی

شعر خوانی سوما کاویانی شاعر . ترانه خلقی دایه دایه اجرا شدقرائت کرد و بدنبال آن نيز 
زاده افغان و موسيقی مبارزاتی خلق کرد نيز بخشهای دیگری از برنامه بود و سرانجام نوبت آ

ساعت  ٢به قسمت پرسش و پاسخ و تبادل نظر بين حاضرین رسيد که این برنامه به مدت 
فضای رفيقانه حاکم بر مباحثات . نجاميد و با استقبال و شرکت فعال حاضرین روبرو شدبطول ا

و کشش بيشتر شرکت کنندگان در جلسه برای پرسش از سخنران در مورد مواضع چریکهای 
فدایی خلق باعث شد که برغم پایان ساعت جلسه، با توافق سخنران ادامه جلسه پرسش و 

ساعت دیگر تا پاسی از  ٣د و رفيق فریبرز سنجری به مدت پاسخ در محلی دیگر دنبال شو
شب به پرسشهای حاضرین و مالحظات آنان پاسخ داد که این حرکت نيز با استقبال و 

   .قدردانی دوستان و رفقای حاضر در جلسه روبرو شد

حيطی برنامه یادمان دو روز بزرگ تاریخی با استقبال ایرانيان مقيم آمستردام روبرو شده و در م
     . گرم و مبارزاتی به پایان رسيد

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

  ٢٠١١فوریه  ١۵

  


